ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
P R O I E C T nr. 24 din 24.03.2021

Vizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Ionel BOSTAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local al comunei Bodești pentru anul 2021
Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021 privind structura bugetului de venituri si
cheltuieli pe cele doua sectiuni de functionare si de dezvoltare si detalierea veniturilor pe capitole si
subcapitole si a cheltuielilor pe capitole, subcapitole, paragafe, titluri, articole si alineate și Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând:
•
Adresa nr. 5769/19.03.2021 a MFP-ANAF –DGFPS IASI
•
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, cu modificari si
completari ulterioare;
•
HCL Bodesti nr. 65/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, cu
modificările si completările ulterioare;
• Referatul de aprobare a Primarului comunei Bodești cu nr. 1973 din 24.03.2021 si raportul cu nr.
2035 din 24.03.2020 a Biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale prin care se
propune aprobarea bugetului Consiliului local Bodești pe anul 2021, rapoartele de avizare a
comisiei de specialitate ale Consiliului local ;
In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4) litera a) si ale art. 139 alin. (3), litera a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aproba bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Bodești pentru anul 2021,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aproba bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Bodești la secțiune funcționare
și secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2021, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aproba cheltuielile de investiții pentru anul 2021, potrivit anexei nr. 3 care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aproba numărul de personal, permanent si temporar ce nu poate fi depășit, precum si
fondul salariilor de bază pentru anul 2021, potrivit anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art. 5. Primarul comunei si Șeful biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Secretarul general al comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și
persoanelor interesate.

Inițiator,
Primar,
Marinel BARNA
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Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli comunei Bodești pe anul 2021

Ţinând cont de prevederile legale cuprinse în:
Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021 privind structura
bugetului de venituri si cheltuieli pe cele doua sectiuni de functionare si de
dezvoltare si detalierea veniturilor pe capitole si subcapitole si a cheltuielilor
pe capitole, subcapitole, paragafe, titluri, articole si alineate;
•
Adresa nr. 5769 din 18.03.2021a MFP-ANAF –DGFPS IASI
•
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din sectorul
bugetar, cu modificari si completari ulterioare;
•
HCL Bodesti nr. 65/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2021

•

Propun Consiliului Local aprobarea bugetului local pentru anul 2021.

Primar,
Marinel BARNA
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021

Subsemnata Pascu Mioara, sef birou contabilitate in cadrul Primariei Bodesti, avandu-se in vedere,
prevederile :
• Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021 privind structura bugetului de venituri si cheltuieli
pe cele doua sectiuni
de functionare si de dezvoltare si detalierea veniturilor pe capitole si
subcapitole si a cheltuielilor pe capitole, subcapitole, paragafe, titluri, articole si alineate;
• Adresele nr. 5769/2021 a MFP-ANAF –DGFPS IASI
• Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, cu modificari si completari
ulterioare;
• HCL Bodesti nr. 65/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
Va rog sa propuneti spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Bodesti: Bugetul de venituri si
cheltuieli pe anul 2021 separat pentru cele doua sectiuni de functionare si de dezvoltare si detaliat la
venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragafe, titluri, articole si
alineate; a Listelor de investitii pentru fiecare obiectiv .
Avizez favorabil proiectul de buget pentru anul 2021, propus de primar, consider că acesta
îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi adoptat.

Șef Birou,
Mioara PAȘCU

