
JUDEŢUL VÂLCEA               
COMUNA COSTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

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

privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar şi a situaţiilor 
financiare pe anul 2021. 

 
 Consiliul Local al Comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, publică , 

în  data de  ______2022, la care participă un număr de ___ consilieri din totalul de 13 
consilieri în funcţie, şedinţă condusă de domnul consilier local Enescu Ilie , ales 
preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa 
ordinară din  08 martie 2022 , pentru o perioadă de trei luni; 
 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare înregistrat la nr. 1380 din 24.03.2022 şi proiectul de 
hotărâre iniţiat de primar,  cu privire la aprobarea contului anual de încheiere a 
exerciţiului bugetar şi a situaţiilor financiare pe anul 2021 ; 
   - raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 
1381 din 24.03.2022; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. ___, 
nr.____ şi nr. ____ din ___.2022, 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 
___.2022;      
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 129 alin. (2), alin. 
(4) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 În temeiul art. 129 alin. (2), alin. (4) lit. a) ,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”, din totalul de 13 voturi exprimate, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

 Art.1. - Se aprobă contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar și a situațiilor 
financiare pe anul 2021, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotarâre.  
           Art. 2.- Primarul comunei în calitate de ordonator principal de credite şi 
compartimentului financiar – contabil, impozite și taxe, din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Costești,  vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri . 

Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica prin, grija secretarului general al 
comunei Costești, Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea in vederea efectuării controlului 
asupra legalităţii acesteia,Primarului comunei Costești, compartimentului financiar – 
contabil, impozite și taxe, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Costești, persoanei desemnate pentru publicare în monitorul oficial local și pe site-ul 
www.comuna-costesti.ro , şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare . 
 
                                                Costeşti  _______ 2022. 
                
                      INIŢIATOR,                                                              Avizat pentru legalitate, 
                         Primar ,                                                                      Secretar general, 
Toma  -  Marius  PEŞTEREANU                                Vasile NEAGU  
  

http://www.comuna-costesti.ro/


Comuna Costesti                                                                            Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ____ 
Judetul Valcea                                                                                           din ______.2022. 
CUI 2541509 

 
                      Contul anual de executie al bugetului local la data de 31.12.2021 
Venituri/cheltuieli cod Credite deschise Incasari/plati 
Veniturile bugetelor locale sectia 
Functionare-sursa A 

  8941043.72 

Impozit venit 030000  2816.00 
Impozit pe veniturile din transfer 031800  2816.00 
Cote si sume defalcate din imp 040000  1623064.65 
Cote defalcate din impozitul p 040100  933635.65 
Sume allocate din cotele defal 040400  344429.00 
Sume repartizate din Fondul  040500  345000.00 
Impozite sit axe de proprietate 070000  311989.50 
Impozit si taxa pe cladiri 070100  158129.00 
Impozit pe cladiri de la pers fizice 070101  87297.00 
Impozit pe cladiri de la pers jurid 070102  70832.00 
Impozit si taxa pe teren 070200  142021.00 
Impozit pe terenuri de la pers 
fizice 

070201  127324.00 

Impozit si tax ape teren de la pers 
juridice 

070202  14630.00 

Impozitul pe terenul din extravilan 070203  67.00 
Taxe judiciare de timbru 070300  11839.00 
Sume defalcate din TVA 110000  3018628.00 
Sume din taxa pa val 110200  1522628.00 
Sume din taxa pa val 110500  49000.00 
Sume din taxa pa val 110600  1447000.00 
Taxe pe utilizararea bunurilor 160000  292263.46 
Impozit pe mijloace de transp 160200  265247.69 
Impozit pe mijloace de transp p f 160201  215012.69 
Impozit pe mijloace de transp p j 160202  50235.00 
Taxe si tarife pt eliberare av 160300  31.25 
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 165000  26984.52 
Alte impozite sit axe locale 180000  3148.00 
Alte impozite si taxe 185000  3148.00 
Venituri din proprietate 300000  107886.00 
Venituri din concesiuni si inchirieri 300500  107886.00 
Alte venituri din concesiuni si inc 300530  107.886.00 
Venituri din prestari servicii 330000  85.00 
Venituri  din prestari servicii 330800  85.00 
Venituri din taxe administrative 340000  140.00 
Taxe extrajudiciare de timbru 340200  140.00 
Amenzi penalitai si confiscari 350000  109945.67 
Venituri din amenzi si alte sanct 350100  109945.67 
Venituri din amenzi si alte sanct 350102  109945.67 
Diverse venituri 360000  128909.16 
Alte venituri 365000  128909.16 
Transferuri voluntare 370000  0,00 
Varsaminte din sectia de function 370300  -841642.87 
Varsaminte din sectia de function 370400  84642.87 
Subventii de la bugetul de stat 420000  121818.00 
Subventii pentru acordarea ajut 423400  61324.00 
Subventii din bugetul de stat 424100  60494.00 
Subventii de la alte admins 430000  120000.00 
Subventii acordate in baza contrac 433900  120000.00 
Subventii acordate in baza contr 433901  120000.00 
Finantare Programul National 426500  3092175.97 
Subventii de la alte administratii 430000  2441.99 
Sume alocate din bugetul AFIR 433100  2441.99 
Sume primate de la UE/altii 480000  5732.32 
Fondul European de Dezvoltare 480400  5732.32 



Sume primate in contul platitor 480401  5732.32 
Cheltuieli bugetelor locale sectia 
Functionare –sursa A 

 11534950.00 8940834.72 

Autoritati publice si actiuni 510000 2563000.00 2066879.95 
TITLU I     Cheltuieli de personal 510000100000 1233000.00 1070630.00 
TITLU II   Bunuri si servicii 510000200000 1300000.00 975175.95 
TITLU VII Alte Transferuri 510000550000 80000,00 52350.00 
TITLU XI Alte Cheltuieli 510000590000 30000,00 22100.00 
TITLU XIII Active nefinanciare 510000710000 592200.00 214143.20 
TITLU XIX Plati efectuate  510000850000 0 -1026.00 
Alte servicii publice generale 540000 8000 3196.00 
TITLU II Bunuri si servicii 540000200000 8000 3196.00 
Tranzactiiprivind datoria publica 550000 3000 1200 
TITLU III DOBANZI 55000030000 3000 1200 
Ordine publica si siguranta 
nationala 

610000 30000.00 0 

TITLU II BUNURI SI SERVICII 610000200000 30000.00 0 
TITLU XIII Active nefinanciare 610000710000 20000,00 12852 
Invatamant 650000 267400.00 210801.25 
TITLU I Cheltuieli de personal 650000100000 19000.00 13533.00 
TITLU II Bunuri si servicii 650000200000 146400.00 126607.60 
TITLU IX Asistenta sociala  650000570000 25000.00 21205.65 
Titlu XI Alte cheltuieli 650000590000 77000,00 49455.00 
Sanatate 660000 65750.00 60494.00 
TITLU I Cheltuieli de personal 660000100000 64750.00 60494.00 
Cultura, recreere si religie 670000 565050.00 284993.23 
TITLU I Cheltuieli de personal 670000100000 71750.00 62004.00 
TITLU II Bunuri si servicii 670000200000 293300.00 46989.23 
TITLU IX Alte cheltuieli 670000590000 200000.00 176000.00 
TITLU XIII Active nefinanciare 670000710000 50000.00 42403.80 
Asigurari si asistenta sociala 680000 1580200.00 1577150.00 
TITLU I Cheltuieli de personal 680000100000 565900.00 565836.00 
TITLU IX Asistenta sociala  680000570000 1014300.00 1011314.00 
Locuinte,servicii si dezvoltare 70000 450500.00 339735.53 
TITLU I Cheltuieli de personal 700000100000 201500.00 196300,00 
TITLU II Bunuri si servicii 700000200000 249000.00 168571.53 
TITLU XIII Active nefinanciare 700000710000 805000.00 205509.26 
Protectia mediului 740000 15000,00 0 
TITLU II Bunuri si servicii 740000200000 15000,00 0 
Transporturi 840000 557850.00 454391.61 
TITLU I Cheltuieli de personal 840000100000 61850.00 56644.00 
TITLU II Bunuri si servicii 840000200000 496000.00 397747.81 
TITLU XIIIActive nefinanciare 840000710000 3700000.00 3414734.89 
Execedent/deficit  0 209.00 
  
SURSA  C 
Venituri/Cheltuieli Cod credite Incasari/Plati 
Veniturile bugetelor locale    
Alte operatiuni financiare -------- 0 163208.50 
Sume aferente creditelor interne 410200 0 163208.50 
Sume aferente imprumuturilor 410207 0 163208.50 
Cheltuieliile bugetelor locale  171660.00 163208.50 
Autoritati publice si actiuni 510000 171660.00 163208.50 
TITLU X PROIECTE CU 
FINANTARE 

510000580000 171660.00 163208.50 

EXCENDENT/DEFICIT  0 0 
                

 Primar,                                                                Consilier superior 
Toma Marius PESTEREANU                                       Mihaela –Ortansa CRACANA 
 
                                                                                                      Costeşti  ______ 2022. 
                
                      INIŢIATOR,                                                              Avizat pentru legalitate, 
                         Primar ,                                                                      Secretar general, 
Toma  -  Marius  PEŞTEREANU                                Vasile NEAGU   
 



 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
COMPARTIMENT CONTABILITATE 
Nr. 1381 din 24.03.2022. 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar şi a 
situaţiilor financiare pe anul 2021. 

 
           Având în vedere : 
 

Art. 129 alin. (2), alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ : consiliul local aprobă contul  de încheirere a exercițiului bugetar ; 
 

Art. 57. - (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare : Ordonatorii principali de credite intocmesc si 
prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, 
conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura: 

  
 a) la venituri:  
 - prevederi bugetare initiale;  
 - prevederi bugetare definitive;  
 - incasari realizate;  
 b) la cheltuieli:  
 - credite bugetare initiale;  
 - credite bugetare definitive;  
 - plati efectuate. 
 

Veniturile bugetului local Sursa A realizate la data de 31.12.2021 au fost de 8941043.72 
lei,iar cheltuielile au fost in suma de 8940834.72,cu un excedent  de 209.00 lei . 

Veniturile bugetului local Sursa C realizate la data de 31.12.2021 au fost de 163208.50 
lei,iar cheltuielile au fost in suma de 163208.50 lei . 
   Angajamentele bugetare si legale au fost aprobate avandu-se in vedere disponibilitatiile 
de credite bugetare prevazute in bugetul local,pe fiecare articol bugetar in cadrul capitolului sau 
subcapitolului bugetar,pentru a nu fi depasite creditele bugetare. 
   Deasemenea, s-a urmarit legalitatea,oportunitatea si necesitatea efectuarii 
platilor,analiza legalitatii platilor precum si incadrarea cheltuielilor in prevederile legale. 
 
            Faţă de cele arătate mai sus, considerăm oportun şi legal supunerea spre dezbatere şi 
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului 
bugetar şi a situaţiilor financiare pe anul 2021, prezentat în anexă. 
 
 
 

CONSILIER  SUPERIOR (CONTABIL) 
 

Mihaela – Ortansa  CRĂCANĂ   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
      - PRIMAR – 
Nr. 1380 din 24.03.2022. 

 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar şi a 
situaţiilor financiare pe anul 2021. 

 
           Având în vedere : 
 

Art. 129 alin. (2), alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ : consiliul local aprobă contul de încheirere a exercițiului bugetar ; 
 

Art. 57. - (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare : Ordonatorii principali de credite intocmesc si 
prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, 
conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:  

 
 a) la venituri:  
 - prevederi bugetare initiale;  
 - prevederi bugetare definitive;  
 - incasari realizate;  
 b) la cheltuieli:  
 - credite bugetare initiale;  
 - credite bugetare definitive;  
 - plati efectuate. 
 

Veniturile realizate la data de 31.12.2020 au fost de 4150333,26 lei,iar cheltuielile au 
fost in suma de 4150333,26,cu un deficit  de 0 lei . 

   Angajamentele bugetare si legale au fost aprobate avandu-se in vedere 
disponibilitatiile de credite bugetare prevazute in bugetul local,pe fiecare articol bugetar in 
cadrul capitolului sau subcapitolului bugetar,pentru a nu fi depasite creditele bugetare. 
   Deasemenea, s-a urmarit legalitatea,oportunitatea si necesitatea efectuarii 
platilor,analiza legalitatii platilor precum si incadrarea cheltuielilor in prevederile legale. 
 
            Faţă de cele arătate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare acest proiect de 
hotărâre, în ședința consiliului local . 
 

 
 

P R I M A R, 
 

           Toma  -  Marius  PEŞTEREANU                                 
 
 
 
 
 
 
 


