ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA ~IEUT
PRIMAR
Nr. 3493 din oa.10.20·21

PROIECT

HOTARARE
privind rectificarea bugetului comunei ~ieut, pe anul 2021
Consiliul Local al comunei $ieu\, intrunit in ~edinta extraordinara,
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare ini\iat de primarul comunei $ieu\;
- Referatul de aprobare Primarului comunei Sieu\, in calitate de ini\iator al proectului de hotarare;
- Raportul Compartimentului contabilitate privind rectificarea bugetului comunei $ieu\ pe anul 2021;
- Bugetul comunei $ieu\, pe anul 2021, aprobat prin Hotararea Consiliului local $ieu\ nr. 21 din 22.04.2021 cu
rectificarile ulterioare;
in conformitate cu :
- prevederile art. 138 alin. (4) ~i (5) din Constitutia Romaniei;
- prevederile Legii nr. 15/2021 legea bugetului de stat pe anul 2021;
- prevederile art.1, alin.(2), lil. a", art.2 alin.(1) pct.4 7, 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 finantele 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 Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ,
0

HOT.AR.A$TE:
Art.1.- (1) Se aproba rectificarea bugelului general consolidal de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieu\, pe anul
2021, Tn cre~tere cu 2.000 mii lei, Tn suma totala actualizala de 18.992 mii lei, iar la cheltuieli in suma tolala aclualizala
de 19.615 mii lei, cu un deficit de 623 mii lei reprezentand disponibilul bugelului local al anului precedent, conform anexei
nr.1 la prezenta hotarare, (formular cod 11);
(2) Aprobarea bugelului 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 $ieu\, pe anul 2021 , conform anexei 2 la prezenla
hotarare,(formular cod 11.01) dupa cum urmeaza:
(4) Venituri buget local pe total sec\iuni de func\ionare + dezvoltare 15.050 mii lei ;
(5) Cheltuieli buget local pe total sec\iuni, respectiv de func\ionare + dezvollare 15.673 mii lei ;
(6) Deficitul bugetului local se men\ine la suma de 623 mii lei ;
Men\ionam ca veniturile ~i cheltuielile bugetului local nu s-au modificat.
(7) Bugelul activita\ilor inslitu\iilor publice finan\ale pa~ial din veniluri proprii pe anul 2021, (formular cod 10.02)
pe sec\iuni ramane neschimbat atat la partea de venituri cat ~i la partea de cheltuieli dupa cum urmeaza:
Sec\iunea de func\ionare + dezvoltare nemodificata la partea de venituri aslfel: bugel in suma aclualizala de 1.942
mii lei, iar la chelluieli aslfel: bugel actualizat 1.942 mii lei;
Art.2-Se aproba bugetul creditelor interne pe anul 2021 , in suma de 2.000 mii lei, conform anexei nr. 4, (formular
cod 11/03)
Art.3.Bugetul comunei rectificat prin prezenla hotarare este prevazut in anexele 1-6, respectiv formularele 11 bu get general cenlralizat, 11 .01 - buget local, 10.02 - bugelul activitatilor finantate din venituri proprii ~i subventii, 11.03 bugetul creditelor interne, 11 .06 - detalierea cheltuielilor, 14 - program investitii, 15 - planuri sectoriale investitii publice ~i
15.01 - fi~e ale obiectivelor de inveslitii, care fac parte integranla 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
comunicarii oficiale catre prefect, prin afi~are la sediul consiliului local ~i pe site-ul instilu\iei, www.primariasieut.ro.
Art.5.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei $ieu\ ~i compartimentul
contabilitate-economic, buget-finante din aparatul propriu al institutiei primarului.
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PRIMARUL COMUNEI $1EUT,
Ivan Mihai Gheomhe
AVIZ DE LEGtLITATE,
Secretar general~! co 1nei ~ieut
{;n/P..i Du ilni

