
R O M Â N I A 
CONSILIUL LOCAL BLEJEȘTI 

JUDEȚUL TELEORMAN 

H O T Ă R Â R E : 

PRIVIND:  aprobarea încheierii exercițiului bugetar 

de venituri și cheltueili pe anul 2021  

 

 Consiliul Local Blejești întrunit în ședință de lucru ordinara, 
pe luna ianuarie 2022, având în vedere : 

 -  referatul de aprobare întocmit de primarul localității Blejești cu 

propunerea de încheiere a execițiului bugetar de venituri și cheltuieli 
pe anul 2021; raportul compartimentului financiar -contabil, impozite și 
taxe din cadrul Primăriei Blejești în care prezintă situația veniturilor și 
cheltuielilor de la finele anului 2021;conturile de execuție bugetară de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2021,în baza cărora a fost întocmită 
anexa nr. 1;   

În conformitate cu :  
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor publice  nr. 1536/ 2021 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea 
exercitiului bugetar al anului 2021  

- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale 
modificată și completată; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica ; 

- prevederile art 129, alin (1), alin (2), lit b , alin (4), lit a OUG nr. 57/ 
2019 privind Codul Administrativ ; 

 

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

  Art.1. Se aprobă încheierea exercițiului bugetar de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
  
Art.2. Primarul localității Blejești județul Teleorman, în calitatea 
sa de ordonator principal de credite, va întocmi trimestrial și 



anual situații financiare asupra execuției bugetare, pe care le 
va depune la D.G.F.P. Teleorman, prin compartimentele de 
specialitate, din subordine . 
 
Art.3. Compartimentul financiar contabil impozite și taxe, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
Art.4. Secretarul comunei Blejești se va îngriji de comunicarea 
prezentei hotărâri către : 
 Instituția Prefectului județului Teleorman, pentru 

verificarea legalității ; 
 Primarul localității ; 
 compartimentul financiar-contabil impozite și taxe din 

cadrul Primăriei Blejești pentru cunoaștere și aplicare; 
 
 
 

 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                            SECRETAR GENERAL, 
 
     Burcea Gheorghe                                 Jr Burcea Adriana  
 
 
 
 
 
BLEJEȘTI, 
                     
Nr. 3 din 31.01.2022                    
              
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 31 ianuarie   2022  . 

CVORUM: 13 consilieri în funcție; 13 consilieri prezenți, din care: PENTRU  13, ABȚINERI-, ÎMPOTRIVĂ- 
 

 

 
 

 

 

Anexa la HCL nr. 3/ 31.01.2022 

 



VENITURI 

         Denumire venit         Plan lei      Realizat lei  

Impozitul pe veniturile din transferul 

proprietatilor imobiliare din patrimoniul 

personal 

3.000 2.311,50 

Cote defalcate din imp pe venit  942.000 987.394,71 

Sume alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

265.000 295.250 

Sume repartizate din Fondul la dispozitia 

Consiliului Judetean 

270.000 270.000 

Impozit cladiri persoane fizice 43.000 47.711,03 

Impozit cladiri persoane juridice 37.000 43.158 

Impozit teren persoane fizice 121.000 131.485,04 

Impozit teren persoane juridice 1.000 237 

Impozit teren extravilan 264.000 267.441,75 

Sume defalcate din TVA 1.529.080 1.527.460 

Sume defalcate din TVA pentru drumuri  500.000 500.000 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

2.584.000 2.584.000 

IMT – PF 66.000 95.943 

IMT – PJ 76.000 89.477,60 

Alte impozite si taxe 16.000 27.051,60 

Venituri din concesiuni 2.000 10.097 

Venituri din prestari servicii- Gospodaria 

de apa  

185.000 201.378,50 

Alte venituri din prestari servicii si alte 

activitati 

1.000 656 

Taxe extrajudiciare de timbru 9.000 3.850,36 

Amenzi 76.000 100.244,70 

Alte venituri 1.000 12 

Subventii de la bugetul de stat 9.686.540 6.034.913,30 

Programe din Fondul European Agricol de 

Dezvoltare Rurala (FEADR ) 

161.000 152.774,12 

TOTAL 16.838.620 13.372.847,21 

 

 

CHELTUIELI 

       Cheltuieli         Plan lei      Realizat lei  

Autoritati executive 1.610.200 1.416.585,33 

Alte servicii publice generale 288.000 282.691,19 

Ordine publica si sig nationala 161.500 142.655,03 



Invatamant 3.606.260 744.389,59 

Cultura  44.000 42.157 

Asistenta sociala 1.768.240 1.629.975 

Servicii si dezvoltare publica 1.676.100 976.239,28 

Protectia mediului  7.242.570 5.892.134,70 

Drumuri si poduri 957.000 11.669,38 

Total Cheltuieli 17.353.870 11.138.496,50 

Excedentul bugetar al anului 2021 a fost de de 1.334.350,71 lei 
 

 

 
 

 

Intocmit   
Consilier achizitii publice  

Pers cu atributii delegate de contabilitate  

Bobe Ionela Alina 
 

 
 

 

 

 

Presedinte de sedinta                  avizat legalitate  

Burcea Gheorghe                                                   secretar general  

          Burcea Adriana  

 
 

 

 

 


