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 HOTĂRARE 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Șieu Măgheruș pe anul 

2021 
 
 

Consiliul local al comunei Sieu Magherus ,judetul Bistrita Nasaud convocat in sedinta 

ordinara  in data de 22.04.2021; 
Având în vedere: 

 -referatul de aprobare intocmit de primarul comunei inregistrat sub nr.  2102/19.03.2021; 

 -raportul de specialitate nr. 2843 /14.04.2021  intocmit de d-na Puscas Ana consileir 

superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului compartiment contabilitate; 

- prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15 / 2021; 

- 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 şi art.46 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local  Sieu Magherus nr. 59 din 27.11.2020 privind 
aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2021; 

-Scrisoarea- cadru nr.462196 /2021 elaborata de Ministerul Finatelor Publice,privind 

contextul macroeconomic,metodologia de elaborare  a proiectelor de buget pe anul 2021 si a 

estimarilor  pentru anii 2022-2024,precum si limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor  locale; 

-Decizia nr. 4 /2021 a  Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita Nasaud  

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor  defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata  pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si 

municipiilor destinate finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 

sau indemnizatiile lunare,finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si 

combustibili petrolieri,pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii 

defavorizate in scopul stimularii participarii la invatamantul prescolar,a drepturilor copiilor cu 

cerinte educationale speciale integrat in invatamantul de masa,a sumelor destinate finantarii 

serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea  consiliilor locale ale 

comunelor ,oraselor si municipiilor,a finantarii creselor,a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului,a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-

2024; 
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-Decizia nr. 6 /2021 a  Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita Nasaud  

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor  defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata  destinate finantarii invatamantului preuniversitar  de stat si invatamantului particular si 

cel confesional,acreditat,pentru anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024; 

-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr.29/26.03.2021 privind repartizarea pe 

unitati administrativ teritoriale  in anul 2021  a fondului la dispozitia Consiliului Judetean 

Bistrita Nasaud si a cotei de 20% din sumele  defalcate din taxa pe valoarea adaugata  pentru 

echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale si din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale,pe anii 2022-2024; 

-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr.30/26.03.2021 privind repartizarea 

sumelor  defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor pe 

anul 2021,catre unitatile administrativ –teritoriale care implementeaza  ”Programul pentru scoli 

al Romaniei” in judetul  Bistrita Nasaud ;  

 -Anuntul inregistrat sub nr.2142 /23.03.2021 privind proiectul de buget pe anul 2021; 

          - procesul-verbal nr.2143 din 23.03.2021 de afişare a proiectului bugetului local de 
venituri şi cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2021; 

- procesul-verbal nr.2695 din 07.04.2021 de dezafişare a proiectului bugetului local de 
venituri şi cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2021;  

- aviz favorabil  nr.17/20.04.2021  al Comisiei de specialitate  nr.1 al consiliului local 

Sieu Magherus  ; 

         -prevederile  art.129 alin.1,alin.4 lit.a , art.139 alin. 1 si alin 3  lit.a ,  din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

         In temeiul    art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

 

 Art.1.(1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Sieu 
Magherus pe anul 2021, la venituri în sumă de 11.778  mii lei,la cheltuieli în sumă de 15.033  
mii lei, conform anexei nr.1 (Formular 11 ) . 

         (2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Sieu 
Magherus  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, şi la 
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe,pe anul 2021, la 
venituri în sumă de 11.778 mii lei,la cheltuieli în sumă de 15.033 mii lei,  conform anexei nr.2 
(Formular 11/01  ); 

          (2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la cheltuieli pe 

capitole, pe secţiuni,  titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, după cum urmează: 
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de  5.666 mii lei şi cheltuieli în sumă de 5.666 
mii lei; 

b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 6.112  mii lei şi cheltuieli în sumă de 9.367 mii 
lei; 



          (3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al  comunei Sieu Magherus 
pe anul 2021  în sumă de 3.255 mii lei pentru investitii in sectiunea dezvoltare (se aplică 
prevederile art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare); 

Art.3. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2021, conform 
anexei nr.3 (Formular 11/06 );   

Art.4. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2021 pe grupe de investiţii şi 
surse de finanţare  conform anexei nr.4 (Formular 14,15  si 15.01 ); 

Art.5. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform anexei 

nr.5 (Formular 15 ); 

Art.6.Anexele nr.1-6  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 al Judeţului Bistriţa-Năsăud;  

Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Sieu Magherus d-l Mititean Sorin Aurel; 

 Art.9 Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Sieu Magherus 

astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12 consilieri,voturi pentru 12 ,abţineri  - , împotrivă -.    

Art.10. Secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale va comunica prezenta 

hotărârea cu:  
Primarul comunei Sieu Magherus; 

D-na Puscas Ana consilier compartiment contabilitate care va comunica Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud; 

Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 
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