ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Proiect de H O T Ă R Â R E
privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale
ale bugetului local
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 prin care propune
constituirea unor credite de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru perioada 2021 – 2022, în scopul asigurării cadrului legal pentru
demararea procedurilor de achiziție;
Analizând prevederile Legea bugetului de stat nr. 15/2021; prevederile Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, şi ale pct. 1 din Anexa la Ordinul nr. 1792/24.12.2002 privind aprobarea
Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. b, art. 139 alin. 3 lit.b, precum şi ale art. 196
alin. 1 lit. a din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;
Consiliul Local al comunei Bogdănești, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 12.10.2021, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri
în funcţie, adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. Se aprobă creditele de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului
de venituri şi cheltuieli al Comunei Bogdăneşti pentru perioada 2021 – 2022, pentru
achiziţiile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se dispune prevederea în bugetul local a sumelor necesare creditelor de
angajament asumate conform art.1.
Art.3. Primarul Comunei Bogdăneşti, împreună cu compartimentele de specialitate
– Contabilitate şi Achiziţii Publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. 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,
12.10.2021
Preşedinte de şedinţă,
Mihai-Emil Anton

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ
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RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de
angajament pentru realizarea serviciilor de realizare a hărţii digitale
intravilan prin servicii de cartografiere digitală la nivelul comunei
Bogdăneşti în vederea transferării acesteia în sistemul informaţional
geografic (GIS) şi a registrului de evidență națională a nomenclaturilor
stradale (RENNS) pentru perioada 2021- 2022

Actiunile multianuale reprezinta programe sau proiecte care se desfasoara
pe o perioada mai mare de un an si dau nastere la credite de angajament si credite
bugetare.
Conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea , ordonantarea ,
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale , cu modificarile si
completarile aduse prin O.M.F.P nr. 547/2009, sunt considerate actiuni multianuale:
- Programele si proiectele finantate in cadrul acordurilor de imprumut;
- Programele de investitii publice care se prezinta in anexa la bugetul
ordonatorilor principali de credite;
- Programele finantate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, precum
si programele si proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
postaderare aferente politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor
agricole comune si de pescuit, precum si altor facilitate.
In acest sens, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al
comunei Bogdanesti, proiectul de hotarare privind aprobarea creditelor de
angajament pentru aprobarea realizării serviciilor de realizare a hărţii digitale
intravilan prin servicii de cartografiere digitală la nivelul comunei Bogdăneşti în
vederea transferării acesteia în sistemul informaţional geografic (GIS) şi a registrului
de evidență națională a nomenclaturilor stradale (RENNS) pentru perioada 2021–
2022 , conform Anexei nr.1 la proiectul de hotarare.
Consilier principal,
Contabil, Blanaru Gabriel

Consilier Achizitii publice,
Ruscă Nicoleta - Marcela
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REFERAT DE APROBARE
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de
angajament pentru realizarea serviciilor de realizare a hărţii digitale
intravilan prin servicii de cartografiere digitală la nivelul comunei
Bogdăneşti în vederea transferării acesteia în sistemul informaţional
geografic (GIS) şi a registrului de evidență națională a nomenclaturilor
stradale (RENNS) pentru perioada 2021- 2022

Avand in vedere Referatul de specialitate a Compartimentului de Contabilitate,
propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Bogdanesti,
proiectul de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea
proiectului de investiții pentru perioada 2021– 2022 , conform Anexei nr.1 la
proiectul de hotarare, pentru perioada 2021– 2022 , conform Anexei nr.1 la proiectul
de hotarare.
Conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea , ordonantarea ,
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale , cu modificarile si
completarile aduse prin O.M.F.P nr. 547/2009, sunt considerate actiuni multianuale:
- Programele si proiectele finantate in cadrul acordurilor de imprumut;
- Programele de investitii publice care se prezinta in anexa la bugetul
ordonatorilor principali de credite;
- Programele finantate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, precum
si programele si proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
postaderare aferente politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor
agricole comune si de pescuit, precum si altor facilitate.
Fata de cele arătate mai sus va rog sa aprobati Proiectul de hotarare privind
aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea proiectului de investitii in
perioada 2021- 2022.
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 aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale
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.
11.10.2021
Preşedinte,
Costică Stângă
Membri:
Codreanu Ionel
Anton Mihai-Emil
Moraru Vasile

Secretar,
Sălceanu Coca
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H O T Ă R Â R E nr. 61/2021
privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale
ale bugetului local
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 prin care propune
constituirea unor credite de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru perioada 2021 – 2022, în scopul asigurării cadrului legal pentru
demararea procedurilor de achiziție;
Analizând prevederile Legea bugetului de stat nr. 15/2021; prevederile Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, şi ale pct. 1 din Anexa la Ordinul nr. 1792/24.12.2002 privind aprobarea
Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. b, art. 139 alin. 3 lit.b, precum şi ale art. 196
alin. 1 lit. a din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;
Consiliul Local al comunei Bogdănești, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 12.10.2021, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri
în funcţie, adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. Se aprobă creditele de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului
de venituri şi cheltuieli al Comunei Bogdăneşti pentru perioada 2021 – 2022, pentru
achiziţiile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se dispune prevederea în bugetul local a sumelor necesare creditelor de
angajament asumate conform art.1.
Art.3. Primarul Comunei Bogdăneşti, împreună cu compartimentele de specialitate
– Contabilitate şi Achiziţii Publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. 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,
12.10.2021
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Mihai-Emil Anton
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ

