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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar  pentru anul 2021 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 

 întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 Martie 2022 

 
 Având în vedere: 

 art. 121, alin. 1 din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani nr. 653/25.02.2022; 

 raportul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar – 
contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului nr. 
654/25.02.2022; 

 art. 57, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 

 Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. 
a), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1) şi alin. (2), art. 198, alin. 
(1) şi alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

 

hotărăşte 

 

Art. 1  Aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 
2021, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2  Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Botoşani, 

potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art. 3       Primarul Comunei Lozna va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
Art. 4   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Compartimentului financiar – contabil din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani. 

 
 
 
 
 
 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

DUMITRAȘ Laurențiu MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  

 
 
 
 

  
Viză control financiar preventiv, 

 Consilier superior, 
 LAZĂR Verginia 

 
 
Lozna 
Nr. 11 din 31 Martie 2022 

 

mailto:primaria_lozna@yahoo.com


 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

COMUNA LOZNA 
Sediul: sat Lozna, str. Principală, nr. 95, comuna Lozna, judeţul Botoşani 

Date contact: C.Î.F. – 15676389, telefon/fax: +40231626280, +40231626481 
email: primaria_lozna@yahoo.com, web: loznabotosani.ro 

 

 

 

 
Anexă la H.C.L. nr. 11/31.03.2022 

 

Contul de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru anul 2021 

 
                                                                  -în lei-   

Explicaţii 
Plan 

anual 

Realizat 
la 

31.12.2021 

VENITURI TOTALE 3948000 3789903 

 impozit venit transfer proprietăţi imbiliare 3000 811 

 cote defalcate din impozit pe venit 163000 159273 

 cote alocate de C.J. pentru echilibrare 179000 177725 

 sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului 
Județean 

310000 310000 

 impozit clădiri persoane fizice 50000 28755 

 impozit clădiri persoane juridice 16000 10635 

 impozit teren persoane fizice și juridice 60000 44740 

 impozit teren extravilan 100000 78149 

 taxe judiciare de timbru 4000 7071 

SUME DIN T.V.A. 

 sume din T.V.A. pentru învăţământ 149000 148350 

 sume din T.V.A. pentru asistenţi personali şi indemnizaţii 
persoane handicap 

585000 585000 

 sume din T.V.A. pentru drumuri 152000 152000 

 sume din T.V.A. pentru echilibrare 1575000 1575000 

 taxă mijloace transport persoane fizice și juridice   130000 120051 

 taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe 2000 6920 

 concesiuni şi închirieri 15000 4006 

 venituri din amenzi 130000 64752 

 taxe speciale - salubrizare 110000 107115 

 alte venituri - paza, P.S.I., etc 20000 33576 

 venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului 
privat 

0 586 

SUBVENŢII 

 ajutor încălzire 130000 117804 

 asistent medical comunitar 65000 57584 

CHELTUIELI  TOTALE 4959000 3707491 
CAPITOLUL 51.02. 

AUTORITATI PUBLICE 
1073000 989435 
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 cheltuieli de personal 810000 763976 

 cheltuieli materiale, din care: 234000 196987 

o poştă, telefon, internet  37000 28945 

o furnituri 8000 7880 
o cheltuieli perfecţionare 10000 0 

o deplasări 5000 2257 

o material de curăţenie 104000 98968 

o alte cheltuiei (cotizaţie GAL, medicina muncii, 
reparaţii calculatoare, asistenţă soft, etc)  

70000 58937 

 cheltuieli audit 29000 28800 

CAPITOLUL 54.02. 
ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE 

20000 0 

 fond de risc 20000 0 

CAPITOLUL 61.02. 
PROTECŢIE CIVILĂ 

64000 52423 

 cheltuieli de personal 50000 45716 

 cheltuieli material, din care: 14000 6707 

o pregătire profesională 3000 0 

o deplasări 1000 504 
o alte cheltuieli verificări stingătoare 10000 6203 

CAPITOLUL 65.02. 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

204000 203163 

 cheltuieli material, din care: 177000 176813 

o furnituri 4000 4000 

o telefon, internet 8000 8000 

o deplasări 5000 5000 

o materiale curaţenie 20000 20000 

o navetă şi alte cheltuieli 27000 26813 
o piese de schimb 8000 8000 

o motorină 10000 10000 

o iluminat – încălzire 34000 34000 

o alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare 20000 20000 
o materiale pentru funcţionare 23000 23000 
o materiale sanitare 6000 6000 
o pregătire profesională şi cărţi 5000 5000 
o obiecte de inventar 5000 5000 
o apa, canal, salubrizare 2000 2000 
o sume copii nevoi speciale Consiliu Judeţean 3000 3000 
o tichete pentru grădiniţă 15000 14350 
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o alte cherltuieli – burse  și deplasări 9000 9000 

CAPITOLUL 66.02. 
ALTE INSTITUŢII ŞI ACŢIUNI SANITARE 

68000 60014 

 cheltuieli de personal 65000 57584 

 cheltuieli materiale, din care: 3000 2430 

o deplasări 500 43 

o alte cheltuieli 2500 2387 

CAPITOLUL 
67.02. CĂMINE CULTURALE 

1103000 567121 

 cheltuieli personal 45000 24036 

 cheltuieli materiale, din care: 35000 3300 

o deplasări 1000 0 
o alte cheltuieli (50 ani căsătorii, filmări etc.) 14000 3300 

o culte religioase 20000 0 

 cheltuieli de investiţie, din care: 1023000 539785 

o Construire clădire „Muzeul Satului”, sat Lozna, 
comuna Lozna, judeţul Botoşani 

673000 337575 

o Modernizare şi extindere Cămin Cultural Lozna, 
comuna Lozna, judeţul Botoşani 

350000 202210 

CAPITOLUL 68 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

769000 758461 

 cheltuieli personal 427000 425819 

 cheltuieli materiale, din care:   

o deplasări bolnavi 4000 4000 

o indemnizaţii bolnavi 208000 207090 

o ajutor încălzire 130000 121552 

CAPITOLUL 70 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

1415000 879920 

 cheltuieli personal 270000 240267 

 cheltuieli materiale, din care: 363000 255775 

o iluminat 65000 59372 

o motorină 30000 21195 

o piese de schimb 20000 15657 

o apă, canal, salubrizare 130000 100048 

o alte cheltuieli pentru întreţinere şi funcţionare 
(asigurări, rovinete, reparaţii etc.) 

118000 59503 

 cheltuieli de investiţie, din care: 782000 383878 

o S.F. – uri și proiecte, P.U.G., cofinanțare proiecte 544000 258462 

o achiziție autoturism 93000 92649 

o sistem de monitorizare video a traficului rutier și 20000 20000 
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 La data de 31 Decembrie 2021 în cont la Trezoreria Municipiului Dorohoi avem solduri 
la conturi după cum urmează: 

 Cămin Cultural – 5.110 lei 

 I.S.C. – 1.509,57 lei 

 Fond de rulment – 1.093.942,16 lei 
  
 
 
 
 
 

 

siguranța cetățenilor cu circuit închis 

o montare plasă protecție teren sport Străteni 25000 10000 

o montare plasă protecți și dotare cu echipament 
tenis câmp teren multifunctional Lozna 

25000 2747 

o refacere sistem irigații, fântână arteziană și 
iluminat Parcul trandafirilor 

75000 0 

CAPITOLUL 84 
DRUMURI ŞI PODURI 

243000 196954 

 cheltuieli materiale, din care: 208000 164531 

o piatră 208000 164531 

 cheltuieli de investiţii, din care: 35000 32423 

o Lărgirea str. Culturii din satul Lozna prin montarea 
de rigoli betonate în lungime de 60 ml 

35000 32423 
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