ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI

H O T A R A R E A NR. 38 // 2021
======================================
privind rectificarea bugetului comunei Valea Vinului pe anul 2021
Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare,
Avand in vedere:
-proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Valea Vinului pe anul 2021;
-referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare al primarului comunei Valea Vinului
nr.2830/22.11.2021;
-avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local Valea Vinului nr.2831/22.11.2021;
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
nr.2832/22.11.2021;
Luand in considerare prevederile art.129,alin.(2),lit.b),alin.(4),lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului comunei pe anul 2021,atat la partea de
venituri cat si la partea de cheltuieli,dupa cum urmeaza:
RECTIFICARE BUGET 2021 noiembrie
VENITURI

BUGET INITIAL

BUGET FINAL

1.451.600

INFLUENTA
TRIM III
+50.000

Venituri proprii
37.02.03

-583.030

-20.000

-603.030

37.02.04

+583.030

+20.000

+603.030

TOTAL
TOTAL VENITURI

1.465.600

+50.000
13.518.520

CHELTUIELI

BUGET INITIAL

51.02.10- ch. de
pers.
51.02.71
ch.investitii
68.02.10ch.personal
68.02.57-alte chelt
83.02.20chmateriale
84.02.20ch.materiale
TOTAL
TOTAL CHELTUIELI

+50.000

13.568.520

BUGET FINAL

1.059.350

INFLUENTA
TRIM II
-27.000

382.500

+20.000

402.500

686.000

+9.000

695.000

424.500

+18.000

442.500

132.000
120.000

+50.000
-20.000

182.000
100.000

13.518.520

+ 50.000
+50.000

13.568.520

1.032.350

Art.2 - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite - primarul comunei si compartimentul contabilitate din cadrul Primariei
Valea Vinului.
VALEA VINULUI,26.11.2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
Fernea Marius Roger

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
OROS Alexandru

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrative,
Nr.total al consilierilor in functie –11
Nr.total al consilierilor prezenti – 10
Nr.total al consilierilor absenti –1
Voturi pentru _________ 10
Voturi impotriva _______ 0
Abtineri
_____________ 0

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI
=PROIECT=
H O T A R A R E A NR. 38 // 2021
======================================
privind rectificarea bugetului comunei Valea Vinului pe anul 2021
Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare,
Avand in vedere:
-proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Valea Vinului pe anul 2021;
-referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare al primarului comunei Valea Vinului
nr.2830/22.11.2021;
-avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local Valea Vinului nr.2831/22.11.2021;
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
nr.2832/22.11.2021;
Luand in considerare prevederile art.129,alin.(2),lit.b),alin.(4),lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului comunei pe anul 2021,atat la partea de
venituri cat si la partea de cheltuieli,dupa cum urmeaza:
RECTIFICARE BUGET 2021 noiembrie
VENITURI

BUGET INITIAL

BUGET FINAL

1.451.600

INFLUENTA
TRIM III
+50.000

Venituri proprii
37.02.03

-583.030

-20.000

-603.030

37.02.04

+583.030

+20.000

+603.030

TOTAL
TOTAL VENITURI

1.465.600

+50.000
13.518.520

CHELTUIELI

BUGET INITIAL

51.02.10- ch de
pers.
51.02.71 ch.investitii
68.02.10ch.personal
68.02.57-alte chelt
83.02.20ch.materiale
84.02.20ch.materiale
TOTAL
TOTAL CHELTUIELI

+50.000

13.568.520

BUGET FINAL

1.059.350

INFLUENTA
TRIM II
-27.000

382.500
686.000

+20.000
+9.000

402.500
695.000

424.500

+18.000

442.500

132.000
120.000

+50.000
-20.000

182.000
100.000

13.518.520

+ 50.000
+50.000

13.568.520

1.032.350

Art.2 - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul principal
de credite - primarul comunei si compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Valea
Vinului.

VALEA VINULUI,22.11.2021

INITIATOR
PRIMAR – CRISTEA RADU

AVIZEAZA DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT
OROS ALEXANDRU

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI
Nr.2830/22.11.2021

REFERAT DE APROBARE
==================================
la proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2021,atat la partea de
venituri cat si la partea de cheltuieli a bugetului local opereaza rectificari conform tabelului
de mai jos:
RECTIFICARE BUGET 2021 noiembrie
VENITURI

BUGET INITIAL

BUGET FINAL

1.451.600

INFLUENTA
TRIM III
+50.000

Venituri proprii
37.02.03

-583.030

-20.000

-603.030

37.02.04

+583.030

+20.000

+603.030

TOTAL
TOTAL VENITURI

1.465.600

+50.000
13.518.520

+50.000

CHELTUIELI

BUGET INITIAL

51.02.10- ch de
pers.
51.02.71 ch.investitii
68.02.10ch.personal
68.02.57-alte chelt
83.02.20ch.materiale
84.02.20ch.materiale
TOTAL
TOTAL CHELTUIELI

13.568.520

BUGET FINAL

1.059.350

INFLUENTA
TRIM II
-27.000

382.500

+20.000

402.500

686.000

+9.000

695.000

424.500

+18.000

442.500

132.000
120.000

+50.000
-20.000

182.000
100.000

13.518.520

+ 50.000
+50.000

13.568.520

1.032.350

Tinand cont de importanta obiectivelor cuprinse in proiectul de rectificare a
bugetului propun consiliului local sa adopte prezentul proiect de hotarare in forma in care
este prezentat
de catre initiator pentru realizarea masurilor cuprinse in agenda
institutionala pentru acest an bugetar.
Valea Vinului,22.11.2021
PRIMAR
RADU CRISTEA

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI
COMISIA PERMANENTA
Nr.2831/22.11.2021
AVIZ
=====================
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021

Comisia

permanenta

buget-finante,agricultura,amenajarea

teritoriului

si

urbanism,protectia mediului si turism, de pe lângă Consiliul Local al comunei Valea
Vinului,intrunita in sedinta de comisie in data de 22.11.2021,analizand proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021,a constatat ca sunt indeplinite
cerintele legale pentru elaborarea proiectului de hotarare in forma prezentata si apreciaza ca
oportuna

rectificarea bugetului

conform tabelului din proiectul de hotarare privind

rectificarea bugetului pe anul 2021.
Tinand cont de oportunitatea masurilor cuprinse in proiectul de hotarare,comisia
permanenta a consiliului local avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune
Consiliului local sa-l adopte in forma prezentata.

Valea Vinului,22.11.2021

COMISIA PERMANENTA :
Negrea Gavril Stelian –presedintele comisiei;
Seucan Eduard –Iulius –secretarul comisiei;
Bran Vasile –Radu -membru;
Ghilea Gheorghe-Sorin-membru;
Fernea Marius –Roger –membru;

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI
COMPARTIMENT DE RESORT
Nr.2832/22.11.2021

RAPORT
=======================
asupra proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021

Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2021,a fost elaborat in
concordanta cu cerintele legale in domeniul bugetar,
Rectificarea cheltuielilor cu sumele prevazute la capitolele precizate in proiectul de
hotarare,se regaseste in partea de cheltuieli la capitolele cheltuieli de personal,cheltuieli
materiale si cheltuieli de investitii,conform proiectului de hotarare.
Tinand cont de cele mai sus prezentate,proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului comunei pe anul 2021,se poate analiza,dezbate si aproba de catre consiliul local
in forma in care este prezentat.

Valea Vinului,22.11.2021

SECRETAR GENERAL UAT
ALEXANDRU OROS

