
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA-NA.SA.UD 

COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului comunei ~ieu!, pe anul 2021 

Consiliul Local al comunei $ieu\, intrunit in §edin\a ordinara, 
Avand in vedere: 
. Proiectul de hotarare ini\iat de primarul comunei $ieu\; 
· Referatul de aprobare Primarului comunei Sieu\, in calitate de initiator al proectului de hotarare; 
- Raportul Compartimentului contabilitate privind rectificarea bugetului comunei $ieu\ pe anul 2020; 
- Bugetul comunei $ieut, pe anul 2021, aprobat prin Hotararea Consiliului local $ieut nr.21 din 

22.04.2021; 
- Rapoartul favorabil al comisiilor de specialilate, reunite ale Consiliului local al comunei Sieut 

In conformitate cu : ' ' 
- prevederile art. 138 alin. (4) §i (5) din Conslitu\ia Romaniei; 
- prevederile Legii nr. 15/2021 legea bugetului de stat pe anul 2021; 
- prevederile art.1, alin.(2), lit.,,a", art.2 alin.(1) pct.47, art.19, alin.1 lit.,,a", alin (2), art.20 alin.(1) lit.a), 

art.39, art.41, 42, alin.(1) lit. "c" art.49 la 51, din Legea nr. 273/2006, privind finan\ele publice locale, cu 
modificarile §i completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.b), alin. (4) lit.a), art.139, alin.(1), alin.(3), lit.a), coroboral cu 
art.196 alin.(1),lit.a),din Ordonanta de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul 
administrativ, 

HOTA.RA.~TE: 

Art.1 Art.1.· (1) Se aproba reclificarea bugetului general consolidat de venituri §i cheltuieli al comunei 
$ieut, pe anul 2021, in cre9tere cu suma de 308 mii lei la veniluri in suma totala actualizata de 15.994 mii lei, 
iar la cheltuieli in cre9tere cu suma de 309 mii lei rezultand o suma totala actualizata de 16.956 mii lei, cu un 
deficit de 962 mii lei reprezentand disponibilul bugetului local al anului precedent, conform anexei nr.1 la 
prezenta hotarare, (formular cod 11); 

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri §i cheltuieli al comunei $ieu\ pe anul 2021, s-a 
facut cu respectarea prevederilor art.14 alin.(7) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile §i completarile 
ulterioare; 

(3).Se aproba rectificarea Bugetului Local al Comunei $ieut, pe anul 2021, cu influien\a sumei totale 
de 300 mii lei, dupa cum urmeaza: 

a) 30 mii lei, suma provenita din venituri din concesiuni 9i inchirieri; 
b) 2 mii lei, suma care provine din alte venituri din prestari de servicii 9i alte activita\i 
c) 108 mii lei, suma care provine din varsaminte din veniturile §i/sau disponibilita\ile institu\iilor publice 
§i activila\ilor autofinan\ate; 
dl 160 mii lei, suma alocata din bugetul Oficiului de Cadastru §i Publicitate lmobiliara al Judetului 

Bistri\a Nasaud, pentru lucrari ale Cadastrului general al comunei $ieu\; 



(4)Se aproba rectificarea bugetului activita\ilor institu\iilor publice finan\ate pa~ial din venituri proprii pe 
anul 2021 pe sec\iuni in cre~tere cu 8 mii lei, la partea de venituri ~i cu 9 mii lei, la partea de cheltuieli dupa 
cum urmeaza: 

a)Sec\iunea de func\ionare modificata in cre~tere cu suma de 8 mii lei la venituri astfel: buget 
precedent 1.934 mii lei, in suma actualizata de 1.942 mii lei, iar la cheltuieli in cre~tere cu 9 mii lei astfel: 
buget precedent 2.272 mii lei, rectificare in cre~tere 9 mii lei, buget rectificat 2.281 mii lei; 

b)Sec\iunea de dezvoltare nu se modifica ~i se men\ine la nivel O mii atat la venituri cat ~i la cheltuieli; 
(5) Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului activita\ilor finan\ate integral sau pa~ial din 

venituri proprii ale comunei pe anul 2020 in suma actualizata de 339 mii lei in cre~tere cu 1 mii lei fa\a de 
bugetul ini\ial. 

Art.3.Bugetul comunei rectificat prin prezenta hotarare este prevazut in anexele 1-6, respectiv 
formularele 11 -buget general centralizat, 11.01 - buget local, 10.02 - bugetul activitatilor finantate din venituri 
proprii ~i subventii, 10.05 - detalierea cheltuielilor, 14 - program investitii ~i planuri sectoriale investitii publice, 
15.01 - fi~e ale obiectivelor de investitii, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4.Prezenta Hotarare intra in vigoare la data aducerii la cuno~tinta publica, in termen de 5 zile de la 
data comunicari oficiale catre prefect, prin afisare la sediul consiliului local ~i pe site-ul institu\iei, 
www.primariasieut.ro. 

Art.5.Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se Tncredinteaza Primarul comunei $ieut ~i 
Compartimentul contabilitate-economic, buget-finante din aparatul propriu al institutiei primarului. 

Art.6.Secretarul general al comunei $ieu\, domnul Gotea Dumitru ~i Consilierul superior, domnul 
Simionca Alexandru, vor comunica hotararea cu : 

- lnstitutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 
- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud; 
- Primarul comunei Sieut; 

' ' - Compartimentul contabilitate-economic, buget-finante; 
- pagina de Web al UAT Comuna $ieu\. 

$ieut la 24 lunie 2021 
Nr. 31 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretar gene~I al co'l\unei ~ieut 

Gotea Dumifrll -

NOT A: - Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu!, cu majoritate absoluta, cu respectarea art.139, 
alin.(3), lit.a), alin.(5) lit. c), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019, privind Codul administraliv, respectiv: 
cu un numar de 10 voturi ,Pentru·, 0 voturi Jmpotriva• si O .Abtineri, din 10 consilieri in func\ie prezen\i in sala de ~edin\a. 




