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HOTARAREA

NR. 59

Din 26 octombrie 2021

privind aprobarea rectificlrii bugetului local de venituri gi cheltuieli al
Comunei AU$EU pe anul2021

Avdnd in vedere Referatul de aprobare nr. 6429 din 13.10.2021 al Primarului
Comunei Augeu qi Raportul de specialitate nr. 6439 din 13.10.2021intocmit de c6tre d-l
Botici Florian - Nicolae, inspector, la proiectul de hotlrdre privind aprobarea rectific[rii
bugetului local de venituri qi cheltuieli al Comunei Auqeu, pe anul 2021.

inbaza Legii nr. l5l202l - Legea bugetului de stat pe anul 2021, precum qi a
Legii nr. 27312006 privind finanfele publice locale, art 19 alin (2) Pe parcursul

exerciliului bugetar, autoritAlile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prev6zute la
alin. (1) lit. a) $i b), in termen de 30 de zile de la data intrdrii in vigoare a legii de

rectificare a bugetului de stat, precum qi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale

ordonatorilor principali de credite. Rectificlrilor bugetelor locale li se vor aplica aceleagi

proceduri ca qi aprobirii inifiale a acestora, cu excep]ia termenelor din calendarul bugetar.



Prin adresa nr. BH_STZ 9787 din 20.09.2021 a Administraliei Jude{ene a
Finanfelor Publice Bihor a fost comunicat[ Decizia m. 12 din 17.09.2021 privind
repartizarea pe unitdli administrativ-teritoriale a influenfelor la sumele defalcate din taxa
pe valoarea addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv sumele aferente
cotelor din impozitul pe venit estimat afi incasat la bugetul de stat, la nivelul fiec[rei
unitS{i administrativ teritoriale, in anul 2\2l,inbazaprevederilor Ordonan}ei de urgen{d
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe arrul 202I, nr.97l202l.inbaza acestei
decizii a fost alocatd Comunei Auqeu suma de 86.000 lei astfel:

o Cote defalcate din impozitul pe venit - 9.000 lei;
o Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor

locale - 61.000lei;
o Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - 16.000 lei.

Prin Decizianr. 14 din23.09.2021 aAdministraliei Judefene a Finanlelor Publice
Bihor s-a aprobat pentru Comuna Auqeu suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea addugatd, pentru finanfarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraqelor, municipiilor pentru anul202l, respectiv pentru finanfarea debazd,a unitdfilor de

invdldmdnt preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevdzute la art. lO4 alin.2lit. b) - d)
din Legea educafiei nalionale nr. Il20ll, cu modificdrile qi completErile ulterioaxe, cu
suma de 8.000 lei.

Potrivit prevederilor art.l din Hotdrdrea Guvernului rc.99212021, s-a aprobat

alocarea sumei de 338.000 lei, din Fondul de intervenlie la dispozi{ia Guvernului,

prevdzut in bugetul de stat pe anul 2021, bugetului local al U.A.T. Comuna Auqeu,

judelul BIHOR, pentru efectuarea unor lucrdri de refacere a infrastructurii locale afectate

ca uflnare a calarnitdlilor produse in anul 2021, astfel:

o Refacere podele 5 buc6fi - suma de 268.000 lei;
o Refacere zid de sprijin pe o lungime de 50 ml - suma de 50.000 lei;
o Refacere strdzi pe o lungime de 2000 ml - suma de 20.000 lei.

Prin adresa nr. BH_STZ 10830 din 11.10.2021 a Administrafiei Judefene a
Finanfelor Publice Bihor a fost comunicat faptul cI prin Hotlrdrea Guvemului privind
alocarea unei sume din Fondul de rezervd, bugetar6 la dispozilia Guvernului, prevdzut in
bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele unit6fi administrativ teritoriale, nr. 108812021
(M.O. 961107.10.2021), s-a aprobat suplimentarea cu 400.000 lei pentru Comuna Auqeu a



snmeleor defalcate din taxa pe valoarea addugatd, pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul202l pentru plata unor cheltuieli curente qi de capital.

inbazaavizului favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
social[, buget -finanfe, administrarea domeniului public Ai privat, agriculturd, gospodarie
comuna^l[, servicii gi comerf din cadrul Consiliului Local al comuneiAuqeu;

In conformitate cu prevederile art.lzg alin.(2) lit.,,b" qi alin.(4) lit.,,a,' din
Ordonanla de urgenf[ nr 5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile qi
completdrile ulterioar;

in baza prevederilor art.
urgenld nr. 5712019 privind
ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Augeu ,

HorAnAgrE:

Art. 1 - Aprob6 rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli al Comunei
Augeu, pe anul 2021, dupl cum urmeazd:

BUGETUL SURSA A

COD SPECIF'ICARE SUMA
LEI

03.18.00 - Impozitul pe veniturile din transferul propriet6filor imobiliare din patrimoniul

196 alin.(l) lit.,a,'qi art. 197 alin. (2) din Ordonanfa de
Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile

04.04.00 - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

personal

04.0f.00 - Cote defalcate din impozitul pe venit

bugetelor locale

07.03.00 - Taxe judiciare de timbre qi alte taxe de timbru

18.50.00 - Alte impozite qi taxe

35.01.02 - Venituri din amenzi

42,28.00 - Subvenfii primite din Fondul de intervenfie

TOTAL VENITURI SURSA A

plus 800

plus 9.000

plus 61.000

plus 4.050
11.02.00 - Sume defalcate din TVA pentru finanfarea cheltuielilor descentralizatela

nivelul comunelor, oraqelor, municipiilor sectoarelor qi municipiului Bucureqti

plus 8.000
11.06.00 - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

plus 416.000
16.03.00 - Taxe qi tarife pentru eliberarea de licenle qi autoriza{ii de funcfionare

plus 6.600

plus 550

plus 10.000

plus 338.000

plus 854.000



COD SPECIFICARE

Cap. 51.01.03 - Autoritlfi executive
D.c. Titlul 10 - Cheltuieli de personal
D.c. art. 10.01.01 - Salarii debaza

D.c. Titlul 71- Cheltuieli de capital
D.c. art. 71.01.01 - Construclii

Cap. 65.02 - inv6{5mdnt
Dc. Titlul 20 - Cheltuieli materiale

Dc. art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri

Cap. 68.02 - Asigurdri ;i asistenld sociald

D.c. Titlul 57 - Asistenfd sociald
D.c. art. 57.02.01- Ajutoare sociale in numerar

total
total minus

minus
plus
plus

total plus
plus

si servicii plus

total plus

total plus
plus
plus

SUMA

D.c. subcapitol 68.05.02 - Asistenli sociald in caz de invaliditate

0

100.000

100.000

100.000
100.000

8.000
8.000
8.000

10.000

10.000

10.000

10.000

57.000

57.000
57.000

57.000

93.000

93.000

93.000
93.000

686.000

686.000

326.000

26t.000
6s.000

360.000

360.000

854.000

Cap.70.02 - Locuinfe, servicii qi dezvoltare publicd total plus
Dc. Subcapitol 70.50.00 - Alte servicii in domeniul locuin{elor, serviciilor qi

dezvoltdrii comunale total plus
D.c. Titlul 20 - Cheltuieli materiale plus
D.c. art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri qi servicii

plus

Cap.74.02 - Proteclia mediului total plus
D.c. Subcapitol74.02.06.00 - canalizarca qi tratarea apelor reziduale

total plus
D.c. Titlul 20 - Cheltuieli materiale plus
D.c. art. 203030 - Alte cheltuieli cu bunuri qi servicii plus

Cap.84.02 - Transport total plus
D.c. Subcapitol 84.02.03.01 - Drumuri qi poduri total plus

D.c. Titlul20 - Cheltuieli materiale plus
D.c. art. 20.02.00 - Reparafii curente plus

art.20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii plus
D.c. Titlul 71- Cheltuieli de capital plus

D.c. art. 71.01.01 - Construclii plus

TOTAL CHELTUIELI SURSA A plus



BUGETUL SURSA E

COD SPECIFICARE SUMA
LEI

plus 5.000

plus 5.000

30.09.00 - Venituri din utilizarea pdqunilor comunale

TOTAL VENITURI SURSA E

Cap.83.10 - Agriculturd, silvicultur[, pisciculturd qi vdndtoare total plus 5.000
D.c. Subcapitol 83.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii plus 5.000

D.c. art. 20.3030 - Alte cheltuieli cu bunuri qi servicii plus 5.000

TOTAL CHELTUIELI SURSA E ptus 5.000

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se
incredinteaz d d.l L AZ AR MITICA - FLORENTIN, primar.

Art.3 -Prczentahotdrdre se comunic6 cu :

- Institulia Prefectului - judetul Bihor,
- Primarul comunei,
- Compartimentul financiar-contabil,
- afiqare,
- dosarul qedintei.

Hot[rdrea a fost adoptat6 cu un numdr de 10 voturi PENTRU, .....-....voturi ab1ineri,....-...
voturi impotrivd, din cei 10 consilieri locali prezen[i ( 10 consilieri locali in functie).

I4NEAZA,


