ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA ~IEUT
PRI MAR
Nr. 3493 din 08.10.2021

PROIECT

HOTARARE
privind rectificarea bugetului comunei ~ieu\, pe anul 2021
Consiliul Local al comunei $ieut, 1ntrunit in ~edin\a extraordinara,
Avand in vedere:
• Proiectul de hotarare initial de primarul comunei $ieut;
. Referatul de aprobare Primarului comunei Sieut, in calitate de initiator al proectului de hotarare;
- Raportul Compartimentului contabilitate privind rectificarea bugetului comunei $ieut pe anul 2021;
- Bugetul comunei $ieut, pe anul 2021, aprobat prin Hotararea Consiliului local $ieut nr. 21 din 22.04.2021 cu
rectificarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului Romaniei nr.1088 din 6 octombrie 2021, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva
bugetara la dispozi\ia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unita\i administrativ-teritoriale
- Rapoartul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Sieut
in conformitate cu :
· ·
- prevederile art. 138 alin. (4) ~i (5) din Constitu\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), coroborat cu art.196
alin.(1),lit.a),din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ,
HOTARA~TE:
Art.1.- (1) Se aproba rectificarea bugetului general consolidat de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieut, pe anul
2021, in cre 9tere cu suma de 50 mii lei la venituri in suma totala actualizata de 16.992 mii lei, iar la cheltuieli in cre 9tere cu
suma de 50 mii lei rezultand o suma totala actualizata de 17.615 mii lei, cu un deficit de 623 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 $ieut 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 50 mii lei,
atat dupa cum urmeaza:
(4) Se aproba rectificarea Bugetului Local al Comunei $ieut, pe anul 2021, cu influienta sumei totale de 50 mii lei,
atat la partrea de venituri cat 9i la partea de cheltuieli dupa cum urmeaza:
(5) Venituri buget local pe total sec\iuni de func\ionare + dezvoltare 15.050 mii lei ;
(6) Cheltuieli buget local pe total sec\iuni, respectiv de func\ionare + dezvoltare 15.673 mii lei;
Sec\iunea de func\ionare a bugetului local cu sumele actualizate este de 4.491 mii lei la partea de venituri 9i de
4.559 mii lei la partea de cheltuieli cu men\inerea deficitului de 68 mii lei ;
Subcapitolele bugetului din sec\iunea de funcjionare la care survin influien\e sunt :
d) la venituri, sumele defalcate din TVA sun! suplimentate cu suma de 50 mii lei;
e) din cheltuieli, se reduce suma de 7 mii lei, la bunuri 9i servicii pentru autorita\ile executive;
f) de asemenea din cheltuieli, se reduce sum a de 10 mii lei, la bunuri 9i servicii pentru caminele culturale;
Secjiunea de dezvoltare a bugetului local cu sumele actualizate este de 10.559 mii lei la partea de venituri 9i de
11.114 mii lei la partea de cheltuieli, cu men\inerea deficitului de 555 mii lei;
Subcapitolele bugetului din sec\iunea de dezvoltare care au avut influien\e sun! :
c) la venituri varsaminte din sec\iunea de funcjionare in cre 9tere cu 60 mii lei ;
d) la cheltuieli de capital pentru caminele culturale, cre 9terea cu 60 mii lei ;
(7) Bugetul activita\ilor institujiilor publice finanjate pa~ial din venituri proprii pe anul 2021 pe sectiuni ramane
neschimbat atat la partea de venituri cat 9i la partea de cheltuieli dupa cum urmeaza:
a)Sec\iunea de func\ionare nemodificata la partea de venituri astfel: buget precedent 1.942 mii lei, buget in suma
actualizata de 1.942 mii lei, iar la cheltuieli aslfel: buget precedent 1.942 mii lei, buget rectificat 1.942 mii lei;
b)Sec\iunea de dezvoltare nu se modifica 9i se menjine la nivel Omii atat la venituri cat 9i la cheltuieli;

Art.2.Bugetul comunei rectificat prin prezenta hotarare este prevazut Tn anexele 1-6, respectiv formularele 11 buget general centralizat, 11 .01 - buget local, 10.02 - bugetul activitatilor finantate din venituri proprii ~i subventii, 11 .06 detalierea cheltuielilor, 14 - program investitii, 15 - planuri sectoriale investitii publice ~i 15.01 - fi~e ale obiectivelor de
investitii, care tac parte integranta din prezenta hotarare;
Art.3.Prezenta Hotarare intra Tn vigoare la data aducerii la cuno~tinta publica, Tn termen de 5 zile de la data
comunicarii oficiale catre prefect, prin afi~are la sediul consiliului local ~i pe site-ul institutiei, www.primariasieut.ro.
Art.4.Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se Tncredinteaza primarul comunei $ieut ~i compartimentul
contabilitate-economic, buget-finante din aparatul propriu al institutiei primarului.

IN IT I ATC R,
PRIMARUL COMUNEI ~IEUT,
Ivan Mihai Gheorghe
AVIZ DE LEGALITATE,
Secretar general al comunei ~ieut
Gotea Dumitru

