
JUDEŢUL VÂLCEA                                   
COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 -PROIECT- 
H O T Ă R Â R E A    Nr.  

cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2021.  
 

Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data ____ 2021, la care participă un 
număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă condusă de domnul consilier local Butoi 
Dumitru , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară 
din  25 februarie 2021 ; 
            Luând în dezbatere: 
  - referatul de aprobare înregistrat la nr. 1407 din 09.04.2021 şi proiectul de hotărâre iniţiat de primar,  
cu privire la aprobarea bugetului local  pe anul 2021, cu estimările pe anii 2022-2024  ; 
  - raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 
1407 din 09.04.2021; 
   - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. __, nr. __ şi nr. ___ 
din.......2021, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat de primar; 
  Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 
în administraţia, conform procesului verbal numărul  1285 din 02.04.2021;                         
            Având în vedere adresele  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea nr.VLG_STZ-4511 din 18 
martie 2021 și nr.VLG_STZ-5262 din 01 aprilie 2021  Decizia nr.2/18.03.2021, Decizia nr.3/18.03.2021, 
nr.4/01.04.2021  a Sefului  AJFP Valcea,prin care se comunică alocarea sumelor defalcate din din TVA 
precum și  repartizarea  sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2021 și estimări 
2022 - 2024; 
 În conformitate cu : 

- art. 121 alin. 1) și alin. 2) și art. 138 alin. 4) și alin. 5) din Constituția României, revizuită;  
- art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie  

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 - art. 7 alin. 2) din Codul civil; - art. 20, art. 21, art. 27, art. 29 și art. 30 din Legea-cadru a 

descentralizării nr. 195/2006;  
- Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15 / 2021; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   - art. 

art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a),din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.  
 În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ,cu un număr de -- voturi „pentru”, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

  Art. 1.-  Se aprobă  bugetul local pe anul 2021 , la venituri în sumă de 16387,62 mii lei, şi la  cheltuieli 
in sumă de 16387,62  mii lei, cu estimările pe anii 2022 – 2024, conform anexei nr. 1 , care   face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.- La Capitolul 67.02., sunt cuprinse următoarele sume : 

- Suma de  20.000 lei pentru Parohiile de pe raza comunei Costeşti ; 
- Suma de 10.000 lei pentru elevii de la Şcoala Gimnazială Ferigile, care obţin rezultate excepţionale 

la concursurile locale,judeţene,naţionale,internaţionale, olimpiade, și pentru activitățile organizate de Căminul  
Cultural „Constantin Popian” Costești și de către Biblioteca publică „ Generral Nicolae Ciobanu „ Costești, etc. 

- Suma de   2.000 lei pentru Tineret și Sport; 
- Suma de   1.000 lei pentru nașterea unui copil ; 
Art. 3.-  Primarul comunei în calitate de ordonator principal de credite va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, informând periodic consiliul local asupra modului de aducere la îndeplinire. 
 Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Costești, 
Primarului comunei Costești, compartimentului financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, Instituţiei Prefectului – Judeţului Vâlcea , în vederea efectuării 
controlului asupra legalității acesteia şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare și publicare în monitorul 
oficial local.                                                                                                                            

                                                                                                      Costeşti  __ aprilie 2021 . 
 
                             Iniţiator,                                                                   Avizat pentru legalitate, 
                          P R I M A R,                                                              SECRETAR  GENERAL                              
                 Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 
 
 
 
 



 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
       - PRIMAR – 
Nr. 613  din 12.04.2021. 

 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul  de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local  pe anul 2021,  

cu estimările pe anii 2022-2024.   
 
 
 

            Ca urmare a adresei nr.VLG_STZ-4511 din 18 martie 2021 si in conformitate 
cu prevederile art.33,alin3,,lit a) din Legea finantelor publice locale nr.273/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare si Decizia nr.2/18.03.2021 a Sefului  AJFP Valcea 
referitoare la repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din 
TVA pentru echilibrare si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale la nivelul judetului Valcea,pe anul 2021 si estimate pentru anii 2022-2024 si 
Decizia nr.3/18.03.2021a Sefului AJFP Valcea referitoare la repartizarea pe unitati 
administrativ –teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul bugetelor locale din judetul Valcea pe anul 
2021 si a estimarilor pentru 2022-2024,potrivit legii bugetului de stat pe anul 2021, 
nr.5/2021 si a adresei nr.VLG_STZ-5262 din 01aprilie 2021privind repartizarea sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-
2024,actualizata potrivit Deciziei Sefului A.J.F.P.Valcea  nr.4/01.04.2021 privind 
repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din TVA si a estimarilor 
pentru anii 2022-2024,precum si repartizarea pe trimestre  a sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pe anul 2021, alocate bugetului dumneavoastra in baza Legii 
bugetului de stat pe anul  2021 nr.15/2021 si adresei Ministerului Finantelor Publice 
nr.463280/30.03.2021 privind aprobarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat,la nivelul judetului Valcea pe anul 2021,propun 
aprobarea bugetului initial confor anexei. 

La capitolul 67.02 este propusă alocarea  urmatoarele sume:20.000 lei pentru 
Parohiile de pe raza comunei Costesti, suma de 10.000 lei pentru elevii de la Scoala 
Ferigiile care obtin rezultate exceptionale la concursuri si olimpiade si pentru activitatiile 
organizate de caminul cultural ,, Constantin Popian” si Biblioteca publica ,,General Nicolae 
Ciobanu”, suma de 1000 lei pentru nasterea unui copil, pentru tineret 2000 lei. 

Mentionez ca veniturile si cheltuielile au fost bine fundamentate in functie de 
matricola fiscala si veniturile de la bugetul de stat. 

 
Supun spre avizare şi aprobare acest proiect de hotărâre. 
 
 

P R I M A R , 
 

                                              Marius – Toma PEŞTEREANU         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                  PRIMĂRIA COMUNEI COSTEŞTI 

Comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea 
Cod fiscal:2541509, Telefon: 0250/863330; Fax: 0250/863330 

E-mail: costesti@vl.e-adm.ro  
 
NR  1409/09.04.2021 
 
 
 
                                                   RAPORT DE SPECIALITATE 
           pentru Proiect de Hotaratre  privind aprobarea bugetului local  pe anul 2021 
                                                 si  estimarile pentru anii 2022-2024 
  
 

Ca urmare a adresei nr.VLG_STZ-4511 din 18 martie 2021 si in conformitate cu 
prevederile art.33,alin3,,lit a) din Legea finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile 
si completarile ulterioare si Decizia nr.2/18.03.2021 a Sefului  AJFP Valcea referitoare la 
repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrare si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale la 
nivelul judetului Valcea,pe anul 2021 si estimate pentru anii 2022-2024 si Decizia 
nr.3/18.03.2021a Sefului AJFP Valcea referitoare la repartizarea pe unitati administrativ –
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul bugetelor locale din judetul Valcea pe anul 2021 si a estimarilor 
pentru 2022-2024,potrivit legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.5/2021 si a adresei 
nr.VLG_STZ-5262 din 01aprilie 2021privind repartizarea sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024,actualizata 
potrivit Deciziei Sefului A.J.F.P.Valcea  nr.4/01.04.2021 privind repartizarea pe unitati 
administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din TVA si a estimarilor pentru anii 2022-
2024,precum si repartizarea pe trimestre  a sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2021, alocate bugetului dumneavoastra in baza Legii bugetului de 
stat pe anul  2021 nr.15/2021 si adresei Ministerului Finantelor Publice 
nr.463280/30.03.2021 privind aprobarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat,la nivelul judetului Valcea pe anul 2021,propun 
aprobarea bugetului initial confor anexei. 

La capitolul 67.02 este propusă alocarea  urmatoarele sume:20.000 lei pentru 
Parohiile de pe raza comunei Costesti, suma de 10.000 lei pentru elevii de la Scoala 
Ferigiile care obtin rezultate exceptionale la concursuri si olimpiade si pentru activitatiile 
organizate de caminul cultural ,, Constantin Popian” si Biblioteca publica ,,General Nicolae 
Ciobanu”, suma de 1000 lei pentru nasterea unui copil, pentru tineret și sport 2000 lei. 

Mentionez ca veniturile si cheltuielile au fost bine fundamentate in functie de 
matricola fiscala si veniturile de la bugetul de stat. 
 
 
 

Consilier superior 
Mihaela-Ortansa CRACANA 

                                          


