ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE nr. 40/07.07.2021
privind aprobarea bugetului local al comunei BOGDĂNEŞTI
pe anul 2021 şi a Programului obiectivelor de investiții
În considerarea dispozițiilor art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția
României, republicată, ale art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin
Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei din care
rezultă necesitatea rectificării bugetului local în anul 2021;
Analizând prevederile Legea bugetului de stat nr. 15/2021; prevederile Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare; Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui nr.
VSG_STZ_1925/01.04.2021, Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 39/29.03.2021,
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, precum şi ale art. 196 alin. 1 lit. a
din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;
Consiliul local local al comunei Bogdăneşti, judeţul Vaslui, adoptă
prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al
Comunei Bogdănești pe anul 2021, în valoare totală de 8.494.415 lei, din care:
- 4.948.980 lei – Secțiunea de funcționare;
- 3.545.435 – Secțiunea de dezvoltare.
Art.2. Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli este detaliat pe capitole şi
subcapitole, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Programul obiectivelor de investiții pe anul 2021 în valoare
totală de 3.545.435 lei, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art4. Secretarul comunei Bogdăneşti va comunica prezenta hotărâre
primarului comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui pentru exercitarea
controlului cu privire la legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe
www.primariabogdanesti.ro .
Bogdăneşti,
07 iulie 2021
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretar general,
Petrică CERNAT
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ
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EXPUNERE DE MOTIVE
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
SESIUNEA IULIE
In baza prevederilor art.50, alin (2), lit.(a) din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare supun astăzi dezbaterii
dumneavoastră, rectificarea bugetului local pe anul 2021 dupa cum urmeaza:
II.10. - cap.51.02. la titlul 20. ”Materiale si servicii” - se majoreaza cu suma
de 83.000 lei;
II.10. - cap.51.02. la titlul 71. ”Alte active fixe” - se diminueaza cu suma de
50.000 lei;
II.10. - cap.70.02.Dezvoltare la titlul 20. ” Materiale si servicii” - se majoreaza
cu suma de 90.000lei;
.11. - cap. 70.02 - Dezvoltare titlul 71. ”Alte active fixe” - se diminueaza cu
suma de 74.000 lei;
II.11. - cap. 84.02 Transporturi - titlul 71. ”Alte active fixe” - se diminueaza
cu suma de 49.000 lei;

Pentru acest motiv v-am prezentat cele de mai sus in vederea analizei si aprobarii.
Va multumesc!

PRIMAR,
DOROBANŢU ION
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Comisia nr. 2
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, comerţ si
urbanism
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, iniţiat de către d-l primar
Dorobanţu Ion, constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în vigoare,
îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în vigoare, cu
respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar pentru buna funcționare a administrației publice
locale drept pentru care se va propune emitere aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre,
motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
06.07.2021
Preşedinte,
Costică Stângă
Coca

Membri:
Codreanu Ionel
Anton Mihai-Emil
Moraru Vasile

Secretar,
Sălceanu
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Comisia nr. 1
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţenilor

RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local ,iniţiat de către d-l primar
Dorobanţu Ion, constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în vigoare,
îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în vigoare, cu
respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar pentru buna funcționare a administrației publice
locale drept pentru care se va propune emitere aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre,
motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
06.07.2021
Preşedinte,
Codreanu Ionel
Ioan
Membri:
Mâţă Ioan
Cernat Viorel
Focşa Ionel

Secretar,
Puf
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI BOGDANESTI
COMPARTIMENT CONTABILITATE
RAPORT DE SPECIALITATE
In baza prevederilor art.50, alin (2), lit.(a) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, supun astăzi dezbaterii dumneavoastră,
rectificarea bugetului local pe anul 2021 dupa cum urmeaza:
Prin rectificare, se modifică indicatorii bugetului locale pe anul 2021, după cum
urmează:
(1) Bugetul local al comunei Bogdăneşti pe anul 2021 se stabilește la
venituri în sumă de 8.494.415 lei.
(2) Bugetul local al comunei Bogdăneşti pe anul 2021 se stabilește la
cheltuieli în sumă de 8.494.415 lei.
Art.2. Bugetul secţiunii de funcționare se stabilește la venituri în
sumă de 4.948.980 lei, iar la cheltuieli în sumă de 4.948.980.
Art.3. Bugetul secțiunii de dezvoltare se stabilește la venituri în
sumă de 3.545.435 lei, iar la cheltuieli în sumă de 3.545.435 lei
Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Bogdăneşti
pentru anul 2021, astfel:
II.10. - cap.51.02. la titlul 20. ”Materiale si servicii” - se majoreaza cu suma
de 83.000 lei;
II.10. - cap.51.02. la titlul 71. ”Alte active fixe” - se diminueaza cu suma de
50.000 lei;
II.10. - cap.70.02.Dezvoltare la titlul 20. ” Materiale si servicii” - se majoreaza
cu suma de 90.000lei;
.11. - cap. 70.02 - Dezvoltare titlul 71. ”Alte active fixe” - se diminueaza cu
suma de 74.000 lei;
II.11. - cap. 84.02 Transporturi - titlul 71. ”Alte active fixe” - se diminueaza
cu suma de 49.000 lei;
Pentru acest motiv v-am prezentat cele de mai sus in vederea analizei si aprobarii.
Faţă de cele arătate mai sus, supunem analizei şi aprobării Consiliului Local la
comunei Bogdanesti bugetul local pe anul 2021.

CONTABIL
BLANARU GABRIEL
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ANEXA 2 la Hotararea nr. 40 din 07.07.2021
Programul obiectivelor de investiţii
Nr.
crt.

Denumire obiectiv de investiţie

Tipul lucrării

Credite
bugetare
alocate în
2019

Credite
bugetare
prevăzute
pentru 2020

Credite
bugetare
prevăzute
pentru 2021

CAP. 51 .71
1

Sistematizare si amenajare curte UATC Bogdanesti

Lucrare nouă

0

2

Amenajare grup sanitar pentru public la Primăria Bogdăneşti

Lucrare nouă

0

CAP. 65.71
Lucrare nouă

3

Achiziţie tablete şcolare şi alte echipamente necesare desfăşurării
activităţii didactice on-line în comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui

4

Contruire gradinita cu 3 Sali de grupa in loc Bogdanesti, jud. Vaslui

Alte cheltuieli de
investiţii

5

Amenajare grup sanitar si asigurare cu utilitati la Scoala Gimnaziala,
sat Untesti, Comuna Bogdanesti
Amenajare grup sanitar si asigurare cu utilitati la Scoala Primara, sat
Bogdanesti , Comuna Bogdanesti
Amenajare grup sanitar si asigurare cu utilitati la Scoala Primara, sat
Ulea , Comuna Bogdanesti

Alte cheltuieli de
investiţii
Alte cheltuieli de
investiţii
Alte cheltuieli de
investiţii

6
7

941.000
103.000

10.000

74.000

89.000

1.000

74.000

89.000

98.000

53.000

1.000

CAP. 66.71
Reabilitare Dispensar uman în satul Ulea, comuna Bogdăneşti,
judeţul Vaslui
CAP.70.05.71
8

9

Dotarea serviciului de gospodărire comunală, Comuna Bogdăneşti,
judeţul Vaslui

Alte cheltuieli de
investiţii

15.400

896.602

39.000

Lucrare nouă

0

0

600.738
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10
11
12
13

Alimentare cu apa potabila in satele Buda şi Orgoieşti, comuna
Bogdanesti, Judetul Vaslui
Strategia de dezvoltare a Comunei Bogdanesti
Amenajare teren sportiv multifuncţional în localitatea Bogdăneşti,
comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui
Extindere reţea distribuţie apă în satele Orgoieşti şi Buda

Alte cheltuieli de
investiţii
Lucrare nouă
Lucrare nouă

-

318.078

123.000

0
0

0
0

0
57.000

Lucrare nouă

50.000

CAP.70.06.71
14

Înfiinţare reţea de distribuţie gaze natural în Comuna Bogdăneşti şi
localităţile aparţinătoare
15 Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public în Comuna
Bogdăneşti, judeţul Vaslui
CAP. 84.71
16 Modernizare prin asfaltare strazi in comuna Bogdănești, Judetul Vaslui
17
18
19

20
21

Modernizare drum comunal DC 89 și străzi în localitatea Bogdănești,
Comuna Bogdanesti, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri de interes local în satele din comuna Bogdănești,
Judeţul Vaslui
Execuţie lucrări pentru asigurarea compatibilităţii obiectivului de investiţie
Modernizare drum comunal DC 89 și străzi în localitatea Bogdănești,
Comuna Bogdanesti, judeţul Vaslui cu reţelele electrice existente în zonă
Refacere infrastructură locală în Comuna Bogdăneşti, afectată ca urmare a
calamităţilor natural produse în luna iunie 2020
Execuţie pod din beton cu timpane sat Bogdăneşti

Total

Alte cheltuieli de
investiţii
Alte cheltuieli de
investiţii

0

30.000

120.000

0

15.500

572.490

Lucrare în
continuare
Lucrare în
continuare
Lucrare în
continuare
Lucrare noua

55.500

1.000

0

15.000

4.297.074

760.707

0

1.000

51.100

0

0

108.000

Alte cheltuieli de
investiţii
Alte cheltuieli de
investiţii

1.400
11.000
259.736

Preşedinte de şedinţă,
Petrică CERNAT

5.787.254

3.545.435
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