ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI
PROIECT DE HOTARARX,
privind aprobarea bugetului general al
unitlfii administrativ teritoriale Comuna Joseni
pe anul 2021 gi estimiri pentru anii 2022-2024

Consiliul Local Joseni, intrunit in $edinta extraordinard in data de
aprilie 2027,
AvAnd in vedere:
Referatul de aprobare al primarului n. 2192/2021, privind aprobarea bugetului
general al unitdlii administrativ teritoriale Comrura Joseni pe amtl 2021 qi estimdri pentru
an|i2022-2024:
Raporlul compartimentului de specialitate nr.2193/2021 privind aprobarea bugetului
general al unitatii administrativ teritoriale comuna Joseni pe anul 202r gi estimdri pentru
ani|2022-2024t
Avizul comisiei de specialitate activitdli economico-financiafi, nr. /2021;
Avizul comisiei de specialitate agriculturd, proteclia mediului, turism nr.12021;
Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului qi urbanism, juridicA gi de
disciplind ru. /2021 ;
Avizul comisiei de specialitate socio culturald, culte, invdtrdmAnt, sdnAtate, muncd gi
proteclie sociald, protec{ia copilului, tineret qi sportnr. 12021;
Adresa nr. 282612021 a Administrafiei Judelene a Finanlelor publice Harghita,
serviciul de Sintezd Ei Asistenla Elabordrii Ei Execuliei Bugetelor Locale, privind rcpaftizarca
pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare addugatd qi a cotei de 14 %o din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021,
Decizia nr. 2/2021 aI A.N.A.F D.G.R.F.P Bragov, A.J.F.P Harghira privind
repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TVA petru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2021 qi estimdri pentru u'tii 2022-2024; rcpattizarea pe UAT din judelul Harghita a cotei
defalcate din impozitul de venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pentru errrul 2021 qi
estimdri pentru anli 2022-2024; respectiv repattizarea pe uritdlile administrativ teritoriale a
sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit de 630/o pe an:ul 202I;
Decizia ru. 3/2021 al A.N.A.F D.G.R.F.P Braqov, A.J.F.P Harghira privind
repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate

p e anul 2027 ;
cont
de:
lindnd
- prevederile art. 120
republicatd;

-

alin.(l)

ar1.

i21 alin. (1) 9i alin. (2) din Constitulia Romdniei,

prevederile art. 3 9i 4 din Ca;rta europeanl a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997'
- prevederile afi. 7 alin. (2) din Codul civil;

- prevederile Legii nr. 1512021 Legea bugetului de stat pe anul2021, precum art.
lit. a) qi b), art. 20 alin.(1) lit. a), ar1. 45 alin.(1) din Legea m.27312006 - privind
finanlele publice locale, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 227/2015 - privind codul fiscal cu modificdrile gi completdrile
19 alin.(1)

ulterioare; prevederile H.G. nr.1/2016 - penfu aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 22712015, privind codul fiscal, cu modificbrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile afi. 105 alin.(1) qi alin. (2) lit. d) din Legea educaliei nalionale nr. 1/2011, ou
modificdrile qi completdrile ulterioare si ordinul Ministerului Educafiei, Tineretului qi
Sportului nr. 5.576 /2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din invdJdmdntul preuniversitar de stat, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
-prevederile art. 40 din Legea nr. 44812006 privind proteclia gi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificdrile qi completarile ulterioare;
LuAnd in considerare prevederile Legii nr. 5212003 , privind transparen{a decizionald in
administratia publicd locald;
JinAnd seama de prevederile art.40 qi urm. al Cap.V, Sectiunea 1, din Legea nr.
2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd,
In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lir. b), alin. (4) lit. a), alin. 9 lit. a) arI. 87 alin.(1)
alin.(5),
afi. 106 alin.(3), ar1. 139 alin. (3), lit. a), coroborat cu arr. a1r. 196 alin.(1) lit. a) Ei
din O.U.G. nr. 5112019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completdrile
ultarioare, Consiliul Local al Comunei Joseni,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobd bugetul general al Comunei Joseni in suma de i8.971,15 mii 1ei la
venituri qi excedentul din anii anteriori 564,35 mii lei, gi in suma de 19.816,5 mii lei la
cheltuieli, conform anexei nr. 1 (buget general).
Art. 2. Se aprobd bugetul local detailat la venituri pe capitole qi subcapitole in
suma de 16.484,15 mii lei, 9i excedentul din anii anteriori in suma de 564,35 mii lei, qi la
cheltuieli pe capitole, titluri gi articole de cheltuieli gi subcapitole in suma de 17.048,5 mii
lei, conform anexei nr.2 (buget local).
Art. 3. Se aprobd bugetul finanlat din venituri proprii qi subvenlii din bugetul local in
suma de 687,00 mii lei la venituri gi excedentul anii precedenli in suma de 281,00 mii lei,
9i 968,00 mii lei la partea de cheltuieli pe capitole , subcapitole, titluri qi articole de
cheltuieli conform anexei nr. 3 (bugetul finan{at din venituri proprii qi subven{ii).
Art. 4. Se aprobd bugetul imprumuturilor interne in suma de 1.800,00 mii lei la
venituri gi 1.800,00 mii lei la partea de cheltuieli pe capitole , subcapitole, titluri qi articole
de cheltuieli conform anexei ru.4.
Ar1. 5. Se aprobd listele de investilii pentru anul 2021 in valoare totald de I 1.907,50
mii lei, conform anexei nr. 5
-din bugetul local - investilii: 2.449,50 mii lei,
-din bugetul local pentru proiecte cu finanlare din fonduri externe nerambursabile FEADR
in valoare de 7.580,00 mii lei.
-din bugetul finan{at din venituri proprii qi subven{ii din bugetul local 78,00 mii lei.
- din bugetul imprumuturilor interne in valoare de 1.800,00 mii lei
Ar1. 6. Se aprobd utilizarea excedentului din anii precedenli atdt din bugetul local, cdt
Ei din bugetul finanJat din venituri proprii gi subvenlii.

Din excedentul in bugetul local,al Comunei Joseni, penhu finantarea sec{iei

de
dezvoltare 564,35 mii lei;
Din excedentul bugetuiui finantat din venituri proprii gi subvenlii al Comunei Joseni
qi al Liceului Tehnologic Sover Elek Joseni, pentru finanlarea secJiunii de
78,00 mii
functionare a Liceului Tehnologic Sover Elek Joseni 203,00 mii lei.
Art. 7. Se aprobd numdrul de personal pennanent qi temporar precum qi fondul
salariilor de bazd conform anexei nr. 6.
Art. 8. (1) Se aprobd cuantumul burselor acordate elevilor din invdtdmAmntul
preuniversitar de stat in valoare de 32 mii lei.
(2) Se stabilesc numdrul de burse dupd cum urmeazd: burse sociale 7, burse
de studiu 3, burse de merit 28.
Art. 9. Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantd din prezenta hotdrare.
Art. 10. Cu aducerea
indeplinire a prezentei hotdrari se insdrcineazd primarul

lei

la

Comunei Joseni, precum qi comparlimentul de resort din cadrul aparatului propriu a1
primarului.
Art. 11, Prezenta hotdr6re se comunicd Prefectului Judelul Harghita, Primarului
Comunei Joseni, Compartimentului contabilitate impozite qi taxe locale din cadrul aparatului
propriu al Primarului Cominei Joseni, Ministerul Finanlelor Publice-ANAF, DGRFP Bragov
Administralia Judeleand a Finanfelor Publice Harghita qi se va aduce la cunoqtinld publicd
prin afiqare la sediul Primdriei qi pe pagina web www.ioseni.ro .
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Joseni, la 01.04,2021

Avizat,
AR GENERAL
Joseni

Rudolf

