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CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.
Privind: aprobarea bugetului Serviciul Public de Alimentare cu Apa
si Canalizare Rosiile pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de ___.04.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11
consilieri în funcţie;
Având în vedere că domnul ____ a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o
perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de ___.03.2021;
Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile nr.
1082/24.03.2021, raportul de specialitate înregistrat la nr. 1081/24.03.2021 al
Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Rosiile, avându-se în vedere
politicile și strategiile locale, prioritățile stabilite în formularea propunerilor de buget,
programele dezvoltare economico-socială, în perspectivă la nivel local, principiul
echilibrului bugetar, asigurarea cheltuielilor de funcționare a serviciului; fundamentat
tinand cont de consumul estimat de apă și canalizare cât și de numărul de cereri
privind branșarea și racordarea la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare Roșiile;
Având în vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;
Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre întocmit
de secretarul UAT Roşiile;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul
2020, art. 1 alin. 2, art. 8, art. 19 alin. 1 lit. b), art. 14, art. 20 alin. 1 lit. a, art. 36,
art. 39 alin. 3, 6, art. 41, art. 44, 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, OAP nr. 3818/2019 privind aprobarea
formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici,
precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, L. 51/2006 r1, privind serviciile
comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi
completările ulterioare, O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a
unor acte normative; Legea nr. 153/2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 din Legea nr. 52/2003 r1
privind transparența decizională în administrația publică;
În temeiul art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1), alin. (3)
lit a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019
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privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi
pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului public de
alimentare cu apă și canalizare Roșiile, aflat în subordinea consiliului local Roșiile,
pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, cu o valoare totală de 383.30 mii
lei la partea de venituri și 383.30 mii lei la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta – Sursa G – Venituri proprii si subvenții.
Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind plata cursurilor de pregătire,
formare şi perfecţionare profesională a salariaților, în condițiile legii.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
și Șef SPAC Roșiile, judeţul Vâlcea prin compartimentele de specialitate.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în
vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile și Șef SPAC
Roșiile pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi va fi adusă
la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.
Inițiator proiect, Primar,
CONSTANTIN DUMITRU

Roşiile, 24.03.2021
Avizează pentru legalitate,
Secretar general UAT Roșiile,
AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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Aprobarea bugetului local al Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Rosiile
pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
SURSA G

MII LEI

N/C
A

B

DENUMIRE INDICATORI
TOTAL VENITURI DIN CARE ;
1. Venituri din prestari de servicii
2. Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului
precedent pentru sectiunea de functionare
TOTAL CHELTUIELI DIN CARE ;
CAPITOLUL. 70.50.00
TITLUL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL DIN CARE:

1.
2.
3.
4.

Cheltuieli cu salarii in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de hrana

Contributia asiguratorie pentru munca
TITLUL 20 CHELTUIELI DE BUNURI SI SERVICII DIN CARE:

5. Furnituri de birou
6. Materiale curatenie
7. Incalzit,iluminat si forta motrica
8. Carburanti si lubrifianti
9. Piese de schimb
10.
Transport

CLASIFICATIE
BUGETARA
33.08.00

ANUL
2021
383,30
296,49

40.15.01

86,81

10

383.30
383.30
164.80

10.01

160.80

10.01.01
10.01.17

148,00

10.03.07

4.00

20

186.00

20.01.01

5.00

20.01.02

2.00

20.01.03

60.00

20.01.05

7.80

20.01.06

10.00

20.01.07

6.00

ANUL
2022
395,00
380.00

ANUL
2023
410,00
390.00

ANUL
2024
430,00
410.00

395.00
395.00
175.00

410.00
410.00
180.00

430.00
430.00
190.00

190.00

190.00

200.00

12,80

1

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Posta telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

1.60

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

60.00

Reparatii curente

20.02.00
20.05.30
20.06.01
20.11.00
20.13.00
20.14.00
20.30.03
20.30.30

20.00
15.00
1.50
2.00
2.00
3.60
2.00
20.00

Alte obiecte de inventar
Deplasari interne ,detasari transferuri
Carti,publicatii,si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Prime de asigurare non-viata
Alte chieltuieli cu bunuri si servicii

Inițiator proiect, Primar,
CONSTANTIN DUMITRU

Roşiile, 24.03.2021

Avizează pentru legalitate,
Secretar general UAT Roșiile,
AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN

