ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE
HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Sfântu Gheorghe
pe anul 2020
Consiliul Local al comunei Sfântu Gheorghe, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 22 aprilie 2021
Având în vedere :
- referatul de aprobare şi motivare al primarului comunei Sfântu Gheorghe nr.1505 din
12.03.2021
- Hotărârea Consiliului Judetean Ialomita nr.63 din 30.03.2021 privind aprobarea repartizării
pe bugetele locale ale unităţilor administrativ -teritoriale din judeţ a sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat , pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024;
-adresa nr.7140/23.03.2021 a Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Ialomiţa – Activitatea
de Trezorerie şi Contabilitate Publică privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata ,
pentru echilibrarea bugetului local, cota de 14% din impoyitul pe venit pentru echilibrarea
bugetului local şi cota de 63% din impoyitul pe venit estimate pe anii 2022-2024 ;
-adresa nr. ILG-STZ 6964 din 19.03.2021 a Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Ialomiţa
– Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică privind sumele defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetului local pe anul 2021, cota de 63% din impozitul pe venit si din cota de 14%
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelui local ;
-adresa nr.ILG-STZ 7139/23.03.2021 a Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Ialomiţa –
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică –Serviciul sinteză , asistenţa elaborării şi execuţiei
bugetelor locale privind sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor,oraşelor şi municipiilor ,
- adresa nr.ILGSTZ 8133-02.04.2021 a Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Ialomiţa privind
repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin
Legea bugetului de stat pe anul 2021,

În conformitate cu :
 prevederile art.2 alin.(2 -5), art.3 alin.1 ,art.14 alin.7, art.19 alin.1 lit.a) ,art.20 alin.1
lit.a) , art.39 alin.6 şi art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare.
 prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică , republicată ,modificată şi completată
Examinând:
- raportul nr.2405 din 12.04.2021 al compartimentului buget, programe-prognoze,
contabilitate.
- avizul de legalitate a secretarului general al comunei nr.2468 din 14.04.2021
- raportul de avizare al comisiei pentru, activităţi economico-financiare , juridică şi de
disciplină nr.43 din 19.04.2021
- raportul de avizare al comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului si urbanism ,
protectie mediu si turism nr.25 din 19.04.2021
- raportul de avizare al comisiei pentru activităţi social culturale , culte , învăţământ,
sănătate ,familie ,muncă , protecţie socială, tineret şi sport nr.14 din 19.04.2021

În temeiul art.129 alin.(1) , alin.(2), lit.b), coroborat cu alin.4, lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – (1) Se aprobă bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe pe anul 2021, detaliat pe
capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă totală de 5.736.000
lei şi la cheltuieli în sumă totală de 6.221.000 lei , conform formularului anexă nr.1, ce face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2)- Se aprobă bugetul secţiunii de functionare pe anul 2021, la venituri în sumă
totală de 3.144.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 3.144.000 lei detaliat pe capitole, titluri,
articole de cheltuieli şi subcapitole, potrivit formularului anexă nr.2 ce face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
(3) - Se aprobă bugetul secţiunii de dezvoltare pe anul 2021 la venituri în sumă totală de
2.592.000 lei şi la cheltuieli în suma de 3.077.000 lei, pe capitole,titluri, articole de cheltuieli şi
subcapitole, potrivit formularului anexă nr.3 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(4) – Pentru sumele aprobate şi alocate la capitolul Învăţământ ce urmează a fi repartizate
Şcolii Gimnaziale Malu, directorul instituţiei de învăţământ este ordonator terţiar de credite şi va
gestiona sumele repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţii pe care o conduce, potrivit
prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.
(5) – Pentru sumele aprobate şi alocate la capitolul Salubrizare ce urmează a fi repartizate
Serviciului Public de Salubrizare al localităţii având cod fiscal 39989766, administratorul Serviciului
este ordonator terţiar de credite şi va gestiona sumele repartizate numai pentru realizarea
sarcinilor unităţii pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile
stabilite prin dispoziţiile legale.
Art.2 - Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2021, în suma de 3.077.000 lei conform
anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă bugetul activităţilor autofinanţate , finanţate integral din venituri proprii
pe anul 2021, la venituri cu suma totală de 211.000 lei şi la cheltuieli cu suma de 211 .000 lei,
detaliat pe capitole , titluri , articole de cheltuieli şi subcapitole, conform anexei nr.5 la prezenta
hotarare .
Art.4 Se alocă din bugetul local pe anul 2021 cotizaţia anuală către :
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO 2008 – 6.200 lei
 Asociaţia Comunelor România – 1.150 lei
 Asociaţia GAL Ialomiţa Centrală – 3.057 lei
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară -2.750 lei
Art.5 - Primarul comunei prin compartimentul buget,programe-prognoze, contabilitate va
aduce la îndeplinire prezenta hotãrâre.
Art.6 - Prin grija secretarului general al comunei,prezenta hotărâre se va comunica:
primarului comunei,D.G.F.P. Ialomiţa,Instituţiei Prefectului şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul primăriei şi postare pe site-ul instituţiei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Ifrim Nicolae
Nr.27
Adoptată la Sfântu Gheorghe
Azi 22.04.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al comunei
Niţă Tamara -Ionela

