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H O T Ă R Â R E A  NR. 25

Privind:    aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Roşiile,
judeţul  Vâlcea la venituri și cheltuieli pe anul 2021
și estimările pe 2022-2024.

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa ordinară din data de  21.04.2021 la care participă un număr de 11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având  în  vedere  că  domnul  Trușcă  Ion-Dumitru  fost  ales
preşedinte  de  şedinţă  pentru  o  perioadă  de  trei  luni  în  şedinţa
Consiliului local Roşiile din data de 29.03.2021;

Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile nr.
1372/15.04.2021,  nr.  1082/24.03.2021  și  raportul  de  specialitate
înregistrat  la  nr.  1080/24.03.2021 întocmit  de  către  compartimentul
financiar-contabil  al primăriei Roşiile prin care se propune aprobarea
bugetului  local  al  comunei  Roșiile,  județul  Vâlcea  pe  anul  2021  la
venituri  și  cheltuieli  cât și  a estimărilor  pe anii  2022-2024, referatul
SPAC Roșiile înregistrat la nr. 1081/2021, Școlii Gimnaziale Roșiile nr.
164/07.04.2021, având în vedere și publicarea la sediul primăriei și site
a  proiectului  de  buget  conform  proces-verbal  de  afișare  nr.
1083/24.03.2021,  procesul-verbal  din  data  de  nr.  1316/09.04.2021
privind dezbaterea publică a proiectului de buget, adresa nr. VLG_STZ-
4511/18.03.2021 a AJFP VALCEA,  proiectul  de buget actualizat  după
dezbaterea publică, proces-verbal de afișare și retragere a anunțului,
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;
nivelul încasărilor din anul precedent, gradul de colectare a veniturilor
fiind sub pragul de 97%; dupa intomirea bugetului local acesta va fi
rectificat  cu  sumele  provenite  din  lista  de  ramasinta;  Alte  venituri
precum cele din valorificarea bunurilor, sponsorizări, donații etc vor fi
cuprinse în buget numai după încasarea lor efectivă, prin rectificare de
buget;  fundamentarea  veniturilor  se  va  face  ținându-se  seama  de
sumele provenite din repartizarea cotelor  defalcate din impozitul  pe
venit care ne sunt comunicate;
  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;
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În conformitate cu prevederile Legii  nr.  15/2021 a bugetului  de
stat pe anul 2021, art. 1 alin. 2, art. 8, art. 19 alin. 1, 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, 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;  Hotărârii
Consiliului Local Roșiile nr. 40/14.06.2013 privind aprobarea stabilirii şi
organizării sărbătorii festive „Ziua Comunei Roşiile”, judeţul Vâlcea în
data de 29 iunie a fiecărui an; L. nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu
modificările  şi  completările  ulterioare;  art.  6  alin.  2  din  HG  nr.
427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile
de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei
cu  handicap,  cu  modificările  ulterioare;  L.  nr.  448/2006,  republicata
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările  și  completările  ulșterioare;  L.  nr.  1/2011  a  educației
naționale, H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice
pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea
finantarii de baza a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat, care
se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. și H.G.
privind modificarea și completarea acesteia, HG nr. 714/2018 privind
drepturile si  obligatiile personalului autoritatilor si  institutiilor publice
pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul
deplasarii  in  interesul  serviciului;  cu  respectarea  Legii  nr.  24/2000
privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7
Legea nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația
publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României,
Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea
nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil;

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, coroborate cu art. 155 alin. (1) lit c), alin. 4 lit. b) din O.U.G. nr.
57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, cu 6 voturi pentru și 5 împotrivă Ștefan Doru-Cezar, Udrea
Petre, Ioana Bogdan, Trucă Ion-Dumitru, Brabete Dănuț Consiliul local
al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea:
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H O T Ă R Â R E 

Art.  1. Se aprobă bugetul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea
pentru anul 2021 și estimările pe anii  2022-2024, cu o valoare totală
de 8848,16 mii lei, din care aferent sursa A de 8802,16 mii lei la partea
de venituri și 8802,16 mii lei la partea de cheltuieli, și aferent Sursa E
Activități finanțate din venituri proprii cu o valoare totală de 46,00 mii
lei la partea de venituri și 46,00 mii lei la partea de cheltuieli, conform
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art.  2.  Se  aproba  constituirea  fondului  de  rezerva  bugetara
conform art.36 din legea 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare in suma de 10,00 mii lei.

Art. 3. Se aproba lista de investiții pe anul 2021 conform Anexei
nr. 2 care face parte din prezenta.

Art. 4. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind plata cursurilor
de  pregătire,  formare  şi  perfecţionare  profesională  a  salariaților  și
aleşilor locali în decursul mandatului.

Art.  5. Cu  sumele  aprobate  prin  hotarare  a  Guvernului,  din
fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului,
precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin
acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale
prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima
sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective.

Art.  6.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se
împuterniceşte primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de
ordonator principal de credite prin compartimentele de specialitate.

Art.  7.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului
judeţului  Vâlcea în vederea efectuării  controlului  de legalitate,  ANAF
Vâlcea,  primarului  comunei  Roșiile  pentru  ducere  la  îndeplinire  prin
compartimentul financiar-contabil al unitaţii şi va fi adusă la cunoştinţă
publică, prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.

Roșiile, 21.04.2021
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
      TRUȘCA ION-DUMITRU                     Secretar general UAT Roșiile, 

  AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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