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Referat 

Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a comunei Sândominic 

pe anul 2021 

 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre privind 

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

 

Motive: 

               

  

În fapt, arătăm următoarele: 

 

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

 

Decizia nr.3  a D.G.R.F.P. Brașov 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 a D.G.R.F.P. Brașov 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; 
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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. 

 

Celelalte articole cuprind dispoziţii procedurale, stabilind măsura de implementare şi modul de 

aducere la cunoştinţă publică, respectiv de comunicare a actului normativ, în caz de aprobare. 

 

Hotărârea, în situaţia aprobării ei, va fi implementat de către autoritatea executivă a administraţiei 

publice locale, respectiv prin coordonarea Primarului Comunei Sândominic, urmând ca măsurile 

de implementare constă în aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a comunei Sândominic 

pe anul 2021 .         

 

 

În drept, invocăm 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, respectiv Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică locală. 

  

Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului Local 

al Comunei Sândominic în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

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

 

 

Sândominic, la 10.03.2021 . 

 

Iniţiator: 

 

Primarul Comunei Sândominic, 

Karda Róbert 

 

 

 

 

 

 


