ROMÂNIA
-JUDEŢUL CONSTANŢACOMUNA FÂNTÂNELE
PRIMAR
907071 Fântânele, Str.Basarabia, nr.85, jud. Constanța, tel./fax : 0241769668
primaria_fantanele@yahoo.com

PROIECT DE HOTÂRARE
privind rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Fântânele, județul Constanța pe anul 2021
Primarul comunei Fântânele, județul Constanța, în baza prerogativelor stabilite de lege și a
inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.183/ 24.09.2021, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:
-

Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului comunei Fântânele, înregistrat sub nr. 191 /14.10.2021 și ;
-

Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Constanta emisa sub nr. 4114/20.09.2021

privind decizia nr.18/2021 a sefului AJFPConstanta data in vederea aplicarii prevederilor O.U.G.nr.97/2021
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
-

Adresa nr.1145/23.09.2021 transmisă de Școala Gimnazială nr. 1 Fantanele;

-

art.120 alin. (1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată;

-

art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
-

art.7 alin.2 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și

completările ulterioare;
-

prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea

actelor normative, republicată;
-

prevederile art. 91 alin.(1) si art. 97 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale:

-

prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice;

-

prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-

prevederile Legii bugetului de stat nr.15/2021;

-

prevederile H.G.nr.1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativteritoriale;

-

prevederile O.U.G.nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUNE
Art. 1.Aprobarea

rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fântânele, județul

Constanța pe anul 2021,după cum urmează:
a) prin alocarea si modificarea pe trimestre a prevederilor bugetare repartizate de catre Trezoreria statului,
in temeiul O.U.G.nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021:
a.1) se va aloca suma de 65.000,00 lei in contul de venituri 11.02.06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata;
a.2) se vor diminua conturile de venit:
- 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” cu suma de - 42.000,00 lei;
- 04.02.04 „ Sume alocate din cote defalcate din imopzitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” cu
suma de – 23.000,00 lei.
b) se va aloca suma de 362.000,00 lei, repartizată conform prevederilor H.nr.1088/2021, in contul de
venituri 11.02.06 ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată”.
c) prin transferul:
c.1) sumei de 21.000,00 lei din contul 51.02.01.03 – 20.01.30„Autoritati Executive – Bunuri și servicii” in
contul 65.02.04.01 – 59.01 “Burse”;
c.2) sumei de 300.000,00 lei din contul 84.02.03.01 -71.01.01 ”Autoritați executive – Construcții” în contul
51.02.01.03 -71.01.30 ”Autorități executive – Alte active fixe”.
Art.2. Primarul comunei Fântânele, prin întregul aparat de specialitate, va aduce la îndeplinire
prevederile hotărârii.
Art.3. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare
din data de

se transmite, de Secretarul general al comunei Comisiei de specialitate

nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, în vederea
examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la
adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.
INIȚIATOR
PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE
Ion Adrian ROȘU
Avizat pentru legalitate:
Secretar general al comunei
Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ
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ROMÂNIA
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Nr.192 din 14 .10.2021
REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Fântânele, județul Constanța pe anul 2021

Având în vedere:
a) analiza execuţiei bugetare, derulată pe parcursul primelor şase luni ale anului 2021;
b) corelarea planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu execuţia
bugetară pe primele şase luni ale anului;
c) asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a
activităţii acestora până la finele anului, a fost emisa O.U.G.nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2021.
In aplicarea acestui act normativ ne-a fost comunicata adresa Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Constanta emisa sub nr. 4114/20.09.2021 privind decizia nr.18/2021 a sefului AJFPConstanta,
potrivit careia se impune alocarea si modificarea pe trimestre a prevederilor bugetare ale bugetului
comunei Fantanele, in raportare la sumele defalcate din TVA si din impozitul pe venit.
Prin urmare:
a) se va aloca suma de 65.000 lei in contul de venituri 11.02.06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata;

b) se vor diminua conturile de venit:
b.1) contul 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” cu suma de - 42.000,00 lei;
b.2) contul 04.02.04 „ Sume alocate din cote defalcate din imopzitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale” cu suma de – 23.000,00 lei.
Totodata, arat ca pentru achitarea in integralitate a burselor scolare aferente anului 2020/2021 este
necesara suma de 94.000, 00 lei, din care Scoala Gimnaziala nr.1 Fantanele detine in buget suma de
73.000,00 lei, astfel incat propun sa fie alocata din bugetul comunei diferenta de 21.000,00 lei pentru
burse, prin transfer din contul 51.02.01.03 – 20.01.30„Autoritati Executive – Bunuri și servicii”.

Se va aloca suma de 362.000,00 lei, repartizată conform prevederilor H.nr.1088/2021, in contul de
venituri 11.02.06 ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată”.
De asemenea, este necesară achiziționarea de covor de cauciuc pentru locurile de joaca/parcuri,
modernizarea stațiilor de autobuz/microbuz și achiziționarea unei perii/maturi rotative pentru curatarea
strazilor, etc, astfel incât propun transferul sumei de 300.000,00 lei din contul 84.02.03.01 -71.01.01
”Autoritați executive – Construcții” în contul 51.02.01.03 -71.01.30 ”Autorități executive – Alte active fixe”.
În acest sens, consider ca Proiectul de hotărâre este corect fundamentat, se bazează pe lege şi
pe realităţile actuale, are un conţinut echilibrat şi poate fi aprobat.
Tinând cont de cele sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local al
comunei Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre.

INIȚIATOR
PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE
Ion Adrian ROȘU

