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Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Orașului Avrig
Grancea Mircea

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2021

Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 16 decembrie 2021;
Luând act de:
- Referatul de aprobare nr. INT 837 /13.12.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcției Economice nr INT 834 /13.12.2021 cu privire la
necesitatea rectificării bugetulului local pe anul 2021 și Decizia Șefului AJFP Sibiu
nr.36/06.12.2021 prin care au fost comunicate influențele cu care se modifică sumele
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
d) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) art. 19, alin 2, art.49, alin 4 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificări și completări ulterioare,
În temeiul art.129, alin. (4) lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a) și art.196, alin. (1), lit. a) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se rectifică bugetul local pe trim IV anul 2021, după cum urmează:
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LA VENITURI – TOTAL, se rectifică bugetul local, astfel :
DENUMIRE
INDICATOR

COD
INDICATOR

Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din TVA pt finanțarea
cheltuielilor descentralizate, total
din care:
- drepturile asistenților personali ai pers
cu handicap și indemnizații lunare
- program pilot supliment alimentar
pentru preșcolari și elevi OUG 91 /2021
- ajutor pentru încălzirea locuinței cu
lemne, cărbuni și combustibili petrolieri
Subvenții pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței și a
suplimentului pentru energie alocate
pentru consumul de combustibili
solizi și/sau petrolieri
TOTAL INFLUENȚA VENITURI BUGET LOCAL

- mii lei TOTAL

INFLUENȚA
TRIM IV

04.02.01

+0,52

+0,52

11,02,02

-371,00

-371,00

11,02,02

-30,00

-30,00

11,02,02

-332,00

-332,00

11,02,02

-9,00

-9,00

42,02,34

+18,00
-352,48

+18,00
-352,48

LA CHELTUIELI – TOTAL, se rectifică bugetul local, astfel :
CAPITOL BUGETAR
54.02 - Alte servicii publice generale
TOTAL 54,02
65.02 - Învățământ
TOTAL 65,02
68.02 - Asistență socială

TITLU

COD

V- fond de rezervă bugetară

50

IX- asistență socială, din care
- suport alimentar

57
57.02.05

I - cheltuieli de personal
IX- asistență socială, din care
- ajutoare sociale în numerar

10
57
57.02.01

TOTAL 68,02

INFLUENȚA
TRIM IV
+0,52
+0,52
-332,00
-332,00
-332,00
-30,00
+9,00
+9,00
-21,00

TOTAL INFLUENȚA CHELTUIELI BUGET LOCAL

-352,48

- mii lei TOTAL
+0,52
+0,52
-332,00
-332,00
-332,00
-30,00
+9,00
+9,00
-21,00

-352,48

LA VENITURI– SECȚIUNE FUNCȚIONARE, se rectifică bugetul local,astfel :
DENUMIRE
INDICATOR
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din TVA pt finanțarea
cheltuielilor descentralizate, total
din care:
- drepturile asistenților personali ai pers cu
handicap și indemnizații lunare

COD
INDICATOR

INFLUENȚA
TRIM IV

- mii lei TOTAL

04.02.01

+0,52

+0,52

11,02,02

-371,00

-371,00

11,02,02

-30,00

-30,00
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- program pilot supliment alimentar pentru
preșcolari și elevi OUG 91 /2021
11,02,02
-332,00
-332,00
- ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne,
cărbuni și combustibili petrolieri
11,02,02
-9,00
-9,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinței și a suplimentului pentru
energie alocate pentru consumul de
combustibili solizi și/sau petrolieri
TOTAL INFLUENȚA VENITURI SECȚIUNE
FUNCȚIONARE BUGET LOCAL

42,02,34

+18,00

+18,00

-352,48

-352,48

LA CHELTUIELI– SECȚIUNE FUNCȚIONARE, se rectifică bugetul local,astfel :
CAPITOL BUGETAR

TITLU

54.02 - Alte servicii publice generale
TOTAL 54,02
65.02 - Învățământ
TOTAL 65,02
68.02 - Asistență socială

COD

V- fond de rezervă bugetară

50

IX- asistență socială, din care
- suport alimentar

57
57.02.05

I - cheltuieli de personal
IX- asistență socială, din care
- ajutoare sociale în numerar

10
57
57.02.01

TOTAL 68,02

TOTAL INFLUENȚA CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE BUGET LOCAL

INFLUENȚA
TRIM IV
+0,52
+0,52
-332,00
-332,00
-332,00
-30,00
+9,00
+9,00
-21,00

-352,48

- mii lei TOTAL
+0,52
+0,52
-332,00
-332,00
-332,00
-30,00
+9,00
+9,00
-21,00

-352,48

Art.2 Direcția economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.5 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.

Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______
INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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