
                     ROMÂNIA                                         Şieu-Măgheruş, nr.243 
  JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                         Tel. 0263-277490, Fax: 0263-277052 
CONSILIUL LOCAL ŞIEU-MĂGHERUŞ                           E-mail:primaria_sieumagherus@yahoo.com 
                                                                                                    Website: http://www.comuna-sieumagherus.ro 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Șieu Măgheruș pe anul 2021,luna decembrie 
 

 Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat  în ședință 
ordinară în data de 16.12.2021; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr.72/10.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Șieu Măgheruș pe anul 2021,luna decembrie inițiat de primarul comunei; 
-referatul  de aprobare nr.8538 /08.12.2021 întocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș; 
-Raportul de speciliatate nr.8599/09.12.2021 întocmit de d-na Puscaș Ana consilier 

superior în cadrul compartimentului contabilitate ; 
-Decizia nr. 11/2021 a  Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud  

privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor  defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , a sumelor  defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată  pentru  finanțarea învățământului particular și  
confesional,acreditat pe anul 2021; 

-Decizia nr. 12 /2021 a  Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud  
privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a impozitului pe venit încasat suplimentar 
în anul 2021; 

-Decizia nr. 13/2021 a  Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud  
privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea burselor; 

-Adresa nr.BNG_STZ-5442/14.12.2021 a  Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Bistrița Năsăud  ; 

-Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr.177 /25.11.2021 privind repartizarea 
sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe 
anul 2021 către unități administrativ teritoriale care implementează Programul pentru școli al 
României în județul  Bistrița Năsăud pentru anul școlar 2021-2022;  
           -Hotărârea Consiliului local Șieu Măgheruș nr.23 / 22.04.2021 privind aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al comunei Șieu Măgheruș pe anul 2021; 

-Hotărârea Consiliului local Șieu Măgheruș nr.49 / 30.09.2021 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu Măgheruș pe anul 2021; 

-Hotărârea Consiliului local Șieu Măgheruș nr.57 / 28.10.2021 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu Măgheruș pe anul 2021; 
          -prevederile art.19 alin.2,art.48,art.49 din  Legea nr.273/2006 Lege privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
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   -prevederile art.129 alin.1 si 4 lit.a    din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
   -prevederile Legii nr.15 / 2021 Lege privind bugetul de stat pe anul 2021; 

-prevederile Legii 82/1991 Republicată Legea contabilităţii cu modificările și 
completările ulterioare; 

-avizul comisiei de specalitate nr.1 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat 
sub nr.46 /15.12.2021; 
       În temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

 Art.1. Se aprobă  bugetul general  al comunei Șieu Măgheruș rectificat pe anul 2021 la 
venituri în sumă de 12936 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 16191  mii  lei conform anexei nr.1 
(Formular 11) care face parte din prezenta hotărâre.   
 Art.2. Modificările aduse bugetului local prin rectificare se regăsesc detaliat în anexa  
nr.2 (Formular 11/01) ,anexă  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se aprobă bugetul rectificat pe capitol de  cheltuieli,conform anexei nr.3 (Formular 
11/06 ) anexă  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă  programul de investiţii publice pe anul 2021 pe grupe de investiţii şi 
surse de finanţare  conform anexei nr.4  ( Formulare 14,15,15.01  ) anexa  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică prin publicare pe 
pagina de internet a primăriei. 
 Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul comunei 
domnul Mititean Sorin Aurel și contabilul primăriei doamna Puscaș Ana. 

Art.7. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș 
prin procedură electronică aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr.25/30.04.2020 astfel: din 
totalul de 13 consilieri, prezenți 13  consilieri,  voturi pentru 13 , abţineri  -  , împotrivă -  .  
 Art.8.Prezenta Hotărâre se comunica prin grija secretarului general al  comunei cu: 
-Primarul comunei Șieu Măgheruș; 
-Compartimentul de contabilitate  din cadrul primăriei comunei Șieu Măgheruș; 
-Instituția Prefectului-județul Bistrița Năsăud; 
-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud; 
  NR.              68 
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