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P R I M A R ,  
 
 
 
 
    REFERAT DE APROBARE   
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheirii exercițiului bugetar pe anul 
2021.  
 
______________________________________________________________________ 
    Vlad Mihăiţă - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Încheierea civilă 
nr.76/2020    a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi . 
______________________________________________________________________  
 

         
 Având în vedere art. 57, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificarile  și completările ulterioare, potrivit căruia ,,Ordonatorii principali de 
credite întocmesc și prezintă spre aprobare autoritățile deliberative, până la data de 31 mai a 
anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor aprobate, în următoarea structură: 
a) la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive; încasări realizate; 
b) la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate; 
 În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, au fost întocmite situațiile financiare centralizate la 
nivelul comunei Cuca, respectâdu-se prevederile Ordinului M.F.P.3155/15.12.2020 privind 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020. 
 În temeiul art.155 alin.(4) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrative , cu modificările și comletările ulterioare ;  
 Propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheirii exercițiului bugetar 
pe anul 2021.  
 

Faţă de acestea  solicit   raport de specialitate  compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate ,  detaliat  pe venituri și cheltuieli ale bugetului local , pe capitole , 
articole și aliniate .          
  De asemenea solicit aviz favorabil  celor trei  Comisii   din cadrul Consiliului local . 

 
 Pe cale de consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. 
(4), lit. a) , ale art.139 alin.(1) , alin.(3) lit.a) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și 
completărileulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa ordinară din 20 aprilie 2022    
prezentul  proiect de hotărâre .  
  
 
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă 


