
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

- PROIECT - 
                                                       H O T Ă R Â R E A    NR.  ____ .  

cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, întocmit de  
S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti. 

 
 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 30 iunie 2021, la 
care participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă condusă de domnul 
consilier local ___, ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în 
şedinţa ordinară din 30 iunie 2021; 
 Luând în dezbatere: 

    -  solicitarea  S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti, nr. 51 din 31.05.2021, înregistrată la nr. 2225 din  
15.06.2021, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi Nota de 
fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, întocmite de administratorul  S.C. Apă Canal 
S.R.L. Costeşti; 

- referatul de aprobare înregistrat la nr. 2231 din 16.06..2021 şi proiectul de hotărâre iniţiat de  
primar cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, întocmit de S.C. Apă  
Canal S.R.L. Costeşti; 
 - raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei, înregistrat la nr.2237 din  16.06.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, înregistrate la nr. __,___ şi __, din 30.06.2021, 
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 publica, conform procesului verbal  nr. ___  din  ____06.2021;    

  
 În conformitate cu : 
 
- Legea nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare, cu modificarile si completarile  

ulterioare; 
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificarile si  

completarile ulterioare; 
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile # 

ulterioare;  
- Ordonanţa Guvernului, nr. 26 din 29 august 2013,cu modificările şi completările  

ulterioare ; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- O.M.F.P. nr. 3.818 / 30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si  

cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 
 
  În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrative, , cu un număr de  ___ voturi „pentru”, adoptă următoarea ; 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

           Art. 1.-  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, întocmit de administratorul  S.C. Apă 
Canal S.R.L. Costeşti, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
           Art. 2.- Primarul comunei Costeşti şi Administratorul S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, informând consiliul local asupra modului de aducere la îndeplinire. 

     Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Costești, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei, compartimentului contabilitate din cadrul primăriei, Instituţiei 
Prefectului – Judeţului Vâlcea pentru efectuarea controlului asupra legalităţii acesteia, S.C. Apă Canal S.R.L. 
Costeşti şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.   

   
                                                                                               Costeşti  16 iunie  2021 . 

 
 

                                Iniţiator,                                                                     Avizat pentru legalitate, 
                             P R I M A R,                                                                SECRETAR  GENERAL                              
                   Marius – Toma PEŞTEREANU                                                  Vasile  NEAGU 
 
 
 



JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
- PRIMAR – 
Nr. 2231 din 16.06..2021. 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, 
întocmit de administratorul S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti. 

 
            

Pestereanu Toma – Marius, primarul comunei Costesti, judetul Valcea; 
 

Avand in vedere  solicitarea  administratorului S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti, nr. 51 din 
31.05.2021, înregistrată la nr. 2225 din 15.06.2021,prin care solicită aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2021 şi Nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, 
întocmite de administratorul  S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti ; 

 
În conformitate cu : 
 
- Legea nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare, cu modificarile si completarile  

ulterioare; 
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu  

modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si 

completarile  
ulterioare;  

- Ordonanţa Guvernului, nr. 26 din 21 august 2013,cu modificările şi completările  
ulterioare ; 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile  
ulterioare; 

-  Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- O.M.F.P. nr. . 3.818 / 30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de  

venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 
 

 
            Faţă de cele arătate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, întocmit de administratorul  
S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti. , in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Costesti, din 
data de 30.06.2021. 
 

 
P R I M A R 

 
 

            PEŞTEREANU TOMA - MARIUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
CONTABILITATE 
Nr. 2237 din 16.06..2021. 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, 
întocmit de administratorul S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti. 

 
            

Crăcană Mihaela - Ortansa, consilier superior ( contabil ) în cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Costesti, judetul Valcea; 
 

Avand in vedere  solicitarea  administratorului S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti, nr. 51 din 
31.05.2021, înregistrată la nr. 2225 din 15.06.2021,prin care solicită aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2021 şi Nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, 
întocmite de administratorul  S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti ; 

 
În conformitate cu : 
 
- Legea nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare, cu modificarile si completarile  

ulterioare; 
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu  

modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si 

completarile  
ulterioare;  

- Ordonanţa Guvernului, nr. 26 din 21 august 2013,cu modificările şi completările  
ulterioare ; 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile  
ulterioare; 

-  Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- O.M.F.P. nr. . 3.818 / 30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de  

venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 
 

 
            În urma analizei făcute asupra documentelor prezentate,am constatat că sunt respectate 
prevederile legale, drept pentru care propun să fie  supus spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, întocmit de 
administratorul S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti. , in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei 
Costesti, din data de 30.06.2021. 
 

 
CONSILIER  SUPERIOR (CONTABIL) 

 
Mihaela – Ortansa  CRĂCANĂ   

 
 












