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Hotărârea  nr.    53 / 2021 

Privind rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2021 
  

Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit  în şedinţa ordinară din data 

de  31 august 2021; 

 

   Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.7/101/2021 şi raportul 
compartimentului contabilitate  nr. 7/102/2021;  

-Hotărârea nr. 316/2021 a Consiliului Judetean Harghita, privind repartizarea sumei de 

100.000 lei din fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita, constituit din cota de 6% din 

impozitul pe venit pe anul 2021, pentru investiția ”Modernizare drum de legătură neclasificat 
cimitir romano-catolic-Sat Preluca, Comuna Gălăuțaș, județul Harghita ”; 

-încasările la bugetul general conform contului de execuție al bugetului general al comunei 
Gălăuțaș la data de 15.08.2021; 

 -Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr. 15/2021–Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 -Legea nr. 82/1991 republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 30/2021 privind aprobarea bugetului  

general al comunei Gălăuţaş pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 39/2021 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2021; 
-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020; 

  Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8/108/2021, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului nr. 8/103/2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ,  nr.  8/105/2021;  

In temeiul dispozitiunilor art. 129 alin. 1 si alin. 2, lit b), alin. 4 lit. a), art. 139 alin.1, alin. 3 

lit.a),  art. 196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş pe trimestrul III al 
anului 2021,  prin suplimentarea acestuia cu suma totală de 110 mii lei, la venituri şi  suma 

totală de 110,00 mii lei,  la cheltuieli,  după cum urmează : 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                               
a)Bugetul local al comunei Gălăuţaş, se rectifică cu suma totală de 110,00 mii lei,  după 

cum urmează: 
    a.1.) la venituri,  cu suma de 110,00 mii lei: 
   
-cod 04.02.05- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean: 100,00 mii lei 
-cod 07.02.01.02  - impozit și taxe pe clădiri de la persoane juridice: 10,00 mii lei 

  

   a.2.) la cheltuieli,  intervin următoarele modificări:  
           
Cap. 51.02.01.03-Autorități executive                                                                               

 

                              

Cap.54.02.50 Alte servicii publice   
 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                                             

                                                                                       

 

 Cap. 67.02.03.07-Cămine culturale    
  

 

 

 

 

 

                                                                 

 

Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei    
                            

 

 

 

 

                                                                                      

Nr. 

Crt. 
Denumire indicator Cod Suma 

-mii lei- 
Trim III 

1 Incălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 + 6,00 

2 Alte obiecte de inventar 20.05.30 + 4,00 

3 Deplasări, detașări, transferări 20.06.01 - 3,00 

4 Pregătire profesională 20.13 - 4,00 

5 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 -4,00 

 Total  - 1,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 
Trim III 

1 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare 

20.01.30 +5,00 

2 Reparații curente 20.02 + 80,00 

3 Construcții 71.01.01 +10,00 

 Total  +95,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
- mii lei- 
Trim III 

1 Mobilier, aparatură birotică și alte active 
corporale 

71.01.03 +21,00 

 Total  +21,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma  
-mii lei- 
Trim III 

1 Acțiuni cu caracter stiințific și social-cultural 59.22 -7,00 

 Total  -7,00 
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. Cap.68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate  
 

 

 

 

 

                                                                                     

 

  Cap. 68.02.15.01  Ajutor social 
 

 

 

 

 

 

 

Cap. 70.02.06 Iluminat public și electrificări rurale 
 

 

 

 

 

                                                                                        

  

  

Cap. 84.02.03.01 Drumuri si poduri 
 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                      

 

Cap. 87.02.50 Alte acțiuni economice 
 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

                                                                      

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 

 Trim III 
1 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 +4,00 

 Total  +4,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
–mii lei- 
Trim III 

1 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 - 4,00 

 Total  -4,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma  
–mii lei- 
Trim III 

1 Reparatii curente 20.02 -5,00 

2 Alte active fixe 71.01.30 - 65,00 

 Total  -70,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
–mii lei- 
Trim III 

1 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare 

20.01.30 + 18,00 

2 Reparații curente 20.02 -38,00 

3 Alte active fixe 71.01.30 +100,00 

 Total  +80,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 
Trim III 

1 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare 

20.01.30 - 8,00 

 Total  -8,00 
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b)Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii al 

comunei Gălăuţaş,  se rectifică cu suma totală de 0,00 mii lei,  după cum urmează: 
 

    b.1.) la venituri,  cu suma de 0,00 mii lei: 
 
       b.2.) la cheltuieli,  intervin următoarele modificări:  

            
Cap.67.10.50-Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și  religiei 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 

Art.2.   Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, Agenției 
Județeană a Finanţelor Publice Harghita şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Primăriei comunei Gălăuţaş şi pe pagina de internet a instituţiei. 

 
 Art.4. Cu aducere la indeplinire a prezentei se încredinţează primarul, secretarul general al 

comunei Gălăuţaş şi contabilul instituţiei. 
 

  Gălăuțaș, la  31 august 2021 
  

Președinte de ședință,          Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                                   ………………………     
     Sorin-Marin URZICĂ                 Monica-Camelia MORAR 
 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
–mii lei- 
Trim III 

1 Incălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 +35,00 

2 Acțiuni cu caracter stiințific și social-cultural 59.22 -35,00 

 Total  0,00 


