ROMANIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA NEGRILESTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.979 din 30.03.2021

Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 2021
Consiliul local al comunei Negrilești întrunit în şedinţa ordinară în data de _______ în
prezenţa unui număr de ____ consilieri din totalul de 11 în funcţie, şedinţa fiind publică;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei pe anul 2021, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 980/30.03.2021;
- raportul de specialitate al dnei înregistrat sub nr. 981/30.03.2021;
- avizul consultativ __________ al Comisiei I- Comisia juridică şi administraţie publică
locală:
- avizul consultativ _____________ al Comisiei II- Comisia economică si urbanism:;
- adresa A.J.F.P. Bistrita Nasaud, Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei
Bugetelor Locale BNG_STZ-1383/18.03.2021 prin care se comunică Decizia nr.4/2021 privind
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, orașelor și municipiilor destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare,3 finanțarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaționale
acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul
preșcolar, a drepturilor copiilor cu cwerințe educaționale speciale integrați în învățământul de
masă, a sumelor destinate finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de
sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, a finanțării creșelor, a
sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a
sumelor defalcate din TVA pentru drumuri pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024;
- Hotărârea nr. 29 /26.03.2021 a Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud privind repatizarea
pe unități administrativ-teritoriale în anul 2021 a fondului la dispoziția CJ BN și a cotei de 20%
din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor localeși din
sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii
2022-2024.
-Hotararea Guvernului nr 349/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ
- teritoriale afectate de calamităţile naturale
- adresa A.J.F.P. Bistrita Nasaud, Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor
Locale nr. BNG-STZ- _____ privind repartizarea pe trimestre a sumelor alocate din unele
venituri ale bugetului de stat pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024;
- procesul-verbal de afişare a proiectului bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Negrileștipe anul 2021 la sediul Primăriei, anunţ făcut public şi pe
www.primariacomuneinegrilesti.ro nr 988/30.03.2021;

- procesul verbal de dezafisare nr. ________ a proiectului de hotarare privind adoptarea
bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Negrileşti;
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale
pentru anul 2021 pe raza comunei Negrilești;
- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1) lit.a , art.25,
art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45, art.46 și art.58
alin.1 lit.a și b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 15/2021/08.03.2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;
- Scrisoarea cadru nr. 462196/18.01.2021 elaborata de Ministerul Finantelor Publice,
privind contextual macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021
si a estimarilor pentru anii 2022-2024, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii
principali de credite.
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) , art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
Negrileștipe anul 2021, la venituri în sumă de 5653 mii lei la cheltuieli în sumă de 7896 mii lei,
conform anexei nr.1 (formular cod 11);
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilești pe anul
2021 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.7 din Legea nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.2.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole pe anul
2021 şi estimări pentru anii 2022-2024, la venituri în sumă de 7896 mii lei iar la cheltuieli în
sumă de 5653 mii lei, conform anexei nr.2 (formular cod 11/01);
(2) Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli pe capitole, articole şi aliniate, pe anul 2021 şi
estimări pentru anii 2022-2024 conform Anexei 3 (formular 11/06) după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 3256 mii lei şi cheltuieli în sumă de
4 113 mii lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 2397 mii lei şi cheltuieli în sumă de
3783 mii lei;
(3) Se aprobă utilizarea a 3783 mii lei din care 1386 mii lei din excedentului anual al
bugetului local al comunei Negrilești pe anul 2020 pentru investiții astfel
1.Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Negrilesti,jud Bistrița-Năsăud 2865 mii lei
2.Construire retea publica de apa uzata menajera in localitatea Negrilesti jud Bistrita-Nasaud
638 mii lei
3.Achizitie de utilaje pentru dezvoltarea serviciilor de gospodarire comunala la nivelul
comunei Negrilesti 280 mii lei
Art.3. Se aprobă programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare
pe anul 2021, conform anexei nr.4 (formular cod 14);
Art. 4 Se aprobă Programul sectorial de investiții publice conform anexei nr.4a ( formular
cod 15.01.)

Art.5. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform anexelor
nr.4/1-4/11(formular cod 15);
Art.6. Anexele nr.1- 4/11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare
la sediul consiliului local şi
se
publică
în
Monitorul Oficial
Localwww.primariacomuneinegrilesti.ro;
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Negrileşti.
Art.9. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu ___ voturi „pentru”, ___ „abţineri”, ____ voturi
„împotrivă”.
Art.10. Secretarul general al UAT va comunica prezenta hotărârea cu:
- Primarul comunei Negrileşti;
- Compartimentul financiar-contabil
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

Primar ,
Costin Dumitru

Aviz de legalitate,
Secretar general al UAT,
Muresan Dănuța-Domnica

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA NEGRILEŞTI
Nr. 980/30.03.2021
REFERAT DE APROBARE
Având în vedere:
- adresa A.J.F.P. Bistrita Nasaud, Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei
Bugetelor Locale BNG_STZ-1383/18.03.2021 prin care se comunică Decizia nr.4/2021 privind
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, orașelor și municipiilor destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare,3 finanțarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaționale
acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul
preșcolar, a drepturilor copiilor cu cwerințe educaționale speciale integrați în învățământul de
masă, a sumelor destinate finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de
sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, a finanțării creșelor, a
sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a
sumelor defalcate din TVA pentru drumuri pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024;
- Hotărârea nr. 29 /26.03.2021 a Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud privind repatizarea
pe unități administrativ-teritoriale în anul 2021 a fondului la dispoziția CJ BN și a cotei de 20%
din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor localeși din
sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii
2022-2024.
- Hotărârea nr. 30/26.03.2021 a Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud privind repartizarea
sumelro defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeșelor pe
anul 2021, către unitățile administrativ-teritoriale care implementează "Programul pentru școli al
României" în județul Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1) lit.a , art.25,
art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45, art.46 și art.58
alin.1 lit.a și b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 15/2021/08.03.2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;
Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniţiat de către executiv, proiect întocmit
conform necesităţilor de funcţionare şi dezvoltare a UAT fiind necesar și oportun pentru
funcționarea instituției/ realizarea investițiilor/ funcționarea uității de învățământ și asigurarea
serviciilor către populația comunei.
Dispun totodată în temeiul prevederilor art. 136 alin.(3) comunicarea proiectului de
hotărâre către secretarul comunei care va transmite proiectul spre comisiile de specialitate
organizate în cadrul consiliului local pentru acordarea avizului și covocarea ședinței publice
pentru dezbaterea acestuia.
PRIMAR,
COSTIN DUMITRU

