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Raport de specialitate 

 

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a comunei Sândominic pe anul 2021         

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, propun spre analiză Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri 

și Cheltuieli a comunei Sândominic pe anul 2021.    

Din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare nr.5097/22.10.2020        , 

elaborat de Primarul Comunei Sândominic, în calitate de iniţiatorul proiectului de hotărâre, 

identificăm ca motive de fapt arătăm următoarele : 

       

Legea nr.15/2021, Legea bugetului de stat; 

 

 

Decizia nr.3 din 31 martie 2021, privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor 

defalcate pe taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2021 

și estimările pe anii 2022-2024; 

 

Decizia nr.2 din 18 martie 2021, privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor 

defalcate pe taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și cote defalcate din 

impozitul pe venit pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024; 

 

Adresa nr.2026 a D.G.R.F.P. Brașov din 31 martie privind repartizarea sumelor alocate, pe 

trimestre pe anul 2021. 

 

Adresa nr.41354 a Consiliului Județean Harghita, privind estimărea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adărugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2022-2024, respectiv repartizarea 

cotelor din impozit pe venit pe anii 2022-2024. 
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 Bugetul general se reflectă în anexa nr.1,cu valoarea de 15.812,5 mii lei, la partea de venituri, 

respectiv cu valoarea de 12.964,08 la partea de cheltuieli; 

 

Bugetul local se reflectă în anexa nr.2,cu valoarea de 12.874,08 mii lei, la partea de venituri, 

respectiv cu valoarea de 15.722,58 la partea de cheltuieli, diferența reprezintă valoarea 

excedentului anului 2020 în sumă de 2.848,5 mii lei. 

 

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții se reflectă în anexa 

nr.3, cu valoarea de 90 mii lei la partea de venituri și cheltuieli; 

 

Lista cu investiții pentru anul 2021, se reflectă în anexa nr.4; 

 

Lista cu investiții al fondurilor externe nerambursabile se reflectă în anexa nr.5; 

 

Numărul de personal din aparatul propriu și din cadrul serviciilor și instituțiilor publice din 

subordinea Primăriei Sândominic și fondul de salarii pe anul 2021, se reflectă în anexa nr.6.  

 

Analizând preambulul proiectului de hotărâre, observăm, că iniţiatorul a invocat prevederile 

legale din prevederile Legii 273/ 2006 privind finanțele publice locale, prevederiile Legii 82/ 

1991 privind Legea contabilității, respectiv art. 129 alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3), lit. a), art. 

196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

 

Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este 

fundamentat juridic.  

  

 

În caz de aprobare proiectul de hotărâre va reprezenta bugetulu de venituri și cheltuieli pe anul 

2021. 

 

În ceea ce priveşte conţinutul normativ al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2021            , observăm că acesta respectă atât cerinţele de formă, cât 

şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează în ansamblul legislaţiei şi nu 

conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în executarea cărora urmează să fie aprobată. 

 

În concluzie, ţinâd cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al Comunei 

Sândominic, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 

 

 Sândominic, la 10.03.2020.     

 

 

 

Consilier contabil 

Bara Kinga 

 

 


