
ROMANIA 
JUDETUL BISTRIT A-NASAUD 
COMUNA DUMITRA 

(PROIECT) 

HOTARARE 
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

al comunei Dumitra, pe anul 2021 

Consiliul local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, avand in vedere: 
-referatul nr. 1446/31.03 .2021 al primarului comunei Dumitra; 
-raportul nr. 1445/31 .03 .2021 al Compartimentului buget-finante, contabilitate; 
-Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/08.03.2021, publicata 1n Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr.236/09.03 .2021; 
-Scrisoarea-cadru nr.462196/18.01.2021 elaborata de Ministerul Finatelor Pu bl ice, 
privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe 
anul 2021 ~i a estimarilor pentru anii 2022-2024, precum ~i limita sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, comunicata de 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud ~i 1nregistrata la 
Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud cu nr.IID 1440/21.01.2021; 
-Decizia nr.4/18.03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita
Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ~i a sumelor alocate 
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor,ora~elor ~i municipiilor destinate finantarii 
drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile 
lunare, finantarea ajutorului pentru 1ncalzirea locuintei cu lemne, carbuni ~i 
combustibili petrolieri pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din 
familii defavorizate 1n scopul stimulari participarii 1n fovatamantul pre~colar, a 
drepturilor copiilor cu cerinte educationale special integrati 1n invatamantul de masa, a 
sumelor destinate finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor , ora~elor ~i municipiilor , a 
finantarii cre~elor , a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului ,a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri pe anul 2021 ~i a estimarilor pentru anii 
2022-2024, 1nregistrata la Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud cu 
nr.IID/7098/01.04.2021, 1nregistrata la comuna Dumitra cu nr.1212/19.03.2021; 

-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud m·.29/26.03.2021 privind repartizarea 
pe unitati administrativ-teritoriale In anul 2021 a fondului la dispozitia Consiliului 
Judetean Bistrita-Nasaud ~i a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ~i din sumele din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2022-2024, 1nregistrata 
la comuna Dumitra cu m·.1416/29.03.2021; 
-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.30/26.03.2021 privind repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetului pe anul 2021, catre unitatile administrativ
teritoriale care implementeaza "Programul pentru ~coli al Romaniei'' 1n judetul 
Bistrita-Nasaud, 1nregistrata la comuna Dumitra cu m·.1417/29.03.2021; 



-Hotararea Guvernului Romaniei nr. 349/2021 din 25.03.2021, privind alocarea unei 
sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe 
anul 2021, pentru unitatile administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale 
pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate de calamitati; 
-Decizia nr.6/31.03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita
Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii i'nvatamantului preuniversitar de stat ~i 
i'nvatamantul ui particular ~i eel confesional , acreditat pe anul 2021 ~i estimari pe an_ii 
2022-2024, i'nregistrata la Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud nr. 
IID/7095/01.04.2021; 

In conformitate cu : 
-prev. art. 2 (1) pct. 50, 51 si (2)-(6), art. 14 (6)-(8), art. 19 (1), art. 20 (1) lit. a, art. 25, 
art. 26, a1t. 32 (1), (2), art. 33 (1)-(5), (7)-(9), art. 39, art. 41, mt, 42, art. 44 (1), mt. 
45, art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-prev. mt. 7 dm Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 
-prev. OG nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ teritoriale; 

In temeiul prev. art. 87(3), a1t. 88, art. 129(2) lit. b, (4) lit. a, art. 139(3) lit. a, 
art. 155(1) lit. c, (4) lit. b, din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, 

HOTARASTE: 

ART. 1 : Se aproba bugetul general centralizat, de venituri si cheltuieli, al 
comunei Dumitra, pe anul 2021, la venituri in suma de 8.891 mii lei, la cheltuieli in 
suma de 9.025 mii lei. 

ART. 2 : (1) Se aproba bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole ~i 
subcapitole, ~i la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ~i 
paragrafe, pe anul 2020, la venituri i'n suma de 8.887 mii lei, la cheltuieli i'n suma de 
9.015 mii lei. 

(2) Se aproba bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole si subcapitole ~i la 
cheltuieli, pe capitole, pe sectiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ~i 
paragrafe, dupa cum urmeaza: 

a) sectiunea de functionare, cu venituri in suma de 6.687 mii lei si cheltuieli in 
suma de 6. 779 mii lei ; 

b) sectiunea de dezvoltare, cu venituri in suma de 2.200 mii lei si cheltuieli in 
suma de 2.236 mii lei. 

(3) Se aproba utilizarea excedentului din anul 2020 in suma de 128 mii lei, dupa 
cum urmeaza : 

- 92 mii lei, in cadrul sectiunii de functionare, pe anul 2021 - lucrari 
nefinalizate in urma calamitatilor naturale. 

- 36 mii lei, 1n cadrul sectiunii de dezvoltare, pe anul 2021. 
ART. 3 : (1) Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate 

partial din venituri proprii, pe anul 2021, detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole 
si paragrafe, in suma de 4 mii lei, la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragrafe, in 
suma de 10 mii lei 



(2) Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate partial din 
venituri proprii pe anul 2021, pe sectiuni, dupa cum urmeaza : 

a) sectiunea de functionare, cu venituri in suma de 4 mii lei si cheltuieli in 
suma de 10 mii lei ; 

b) sectiunea de dezvoltare, cu venituri in suma de O lei si cheltuieli in suma de 0 
lei. 

(3) Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului institutiilor publice si 
activitatilor finantate pmtial din venituri proprii si subventii pe anul 2020, in suma de 
6 mii lei, in cadrul sectiunii de functionare a bugetului institutiilor publice si 
activitatilor finantate partial din venituri proprii, pe anul 2021. 

ART. 4: Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 
2021. 

ART. 5: Se aproba programul de investitii publice pe anul 2021 pe grupe de 
investitii si surse de finantare. 

ART. 6: Se aproba fisa obiectivului, proiectului si categoriei de investitii, pe 
anul 2021. 

ART. 7:Prezentul proiect de hotarare se aduce la cunostinta publica prin 
afisare la sediul Primariei Dumitra si pe site-ul www.primariadumitra.ro. 

ART. 8: Cu ducerea la indeplinire a hotararii se incredinteaza primarul 
comunei Dumitra si Compartimentul buget-finante, contabilitate. 

ART. 9: Hotararea se comunica prin grija secretarului comunei Dumitra, cu: 
primarul comunei Dumitra, Compartimentul buget-finante, contabilitate, 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice B-N si Institutia Prefectuluijud. B-N. 
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