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     HOTĂRÂREA  NR. 81   / 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 25 noiembrie 2021; 

 

  Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.7/153/15.11.2021 şi raportul 
compartimentului contabilitate  nr. 7/ 154/2021 și completare raport de specialitate nr.7/154/2021; 

 -Încăsările la bugetul general al comunei Gălăuțaș conform contului de execuție la data de 

15 noiembrie 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;  

 -Legea nr.  226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie; 

-H.G. nr. 1.073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie; 

-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; 
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 53/2021 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2021; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 63/2021 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2021; 
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 69/2021 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.8/137/2021, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului nr. 8/122/2021, 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.  8/132 /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; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/247312
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş pe trimestrul IV al 
anului 2021,  prin suplimentarea acestuia cu suma totală de 170,00 mii lei, la venituri şi  suma 

totală de 170,00 mii lei,  la cheltuieli,  după cum urmează : 
 

a)Bugetul local al comunei Gălăuţaş, se rectifică cu suma totală de  120,00 mii lei,  după 
cum urmează: 

    a.1.) la venituri,  cu suma de 120,00 mii lei: 
   

    - cod  07.02.02.02-impozit și taxă pe teren persoane juridice: 5,00  mii lei  

    - cod 16.02.02.01- impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice: 11,00 mii lei 
    - cod 36.02.06- taxe speciale: 12,00 mii lei 
    - cod 36.02.50- alte venituri : 20,00 mii lei 
    - cod 43.02.31- sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-

2020: 2,00 mii lei 
     -cod 42.02.34- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri: 70,00 mii lei. 
 

   a.2.) la cheltuieli,  intervin următoarele modificări:  
           

Cap. 67.02.03.02-Biblioteci comunale, orășenești , municipale                               
                                                                              

 

        Cap. 67.02.03.07-Cămine culturale 
 

 

                Cap.68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate 
 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 
Trim IV 

1 Contribuție asiguratorie pentru muncă 10.03.07 + 0,50 

 Total  + 0,50 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 
Trim IV 

1 Reparații curente 20.02 +3,50 

 Total  +3,50 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 

 Trim IV 
1 Salarii de bază 10.01.01 +40,00 

2 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 +  8,00 

 Total  +48,00 
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        Cap .68.02.15.01  Ajutor social   
                                                                               

 

       Cap. 84.02.03.01 Drumuri si poduri                                                                        
 

 

         b) Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii al comunei Gălăuţaş, 
 se rectifică cu suma totală de  50,00 mii lei,  după cum urmează: 

    b.1.) la venituri,  cu suma de 50,00 mii lei: 
 
  -cod 30.10.05.30- venituri din concesiuni și închirieri: 50 mii lei 
 
   b.2.) la cheltuieli,  intervin următoarele modificări:  

 

           Cap.83.10.03.30-Alte cheltuieli în domeniul agriculturii                                          
 

            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   25 noiembrie 2021 
 

Președinte de ședință,                       Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,               Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                       ………………………       
   Emil TOMPEA                                        Monica-Camelia MORAR 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 

 Trim IV 
1 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 +75,00 

 Total  +75,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 

 Trim IV 
1 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare 

20.01.30 + 8,00 

2 Reparații curente 20.02 -15,00 

 Total  -7,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 
Trim IV 

1 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare 

20.01.30       + 50,00 

 Total  +50,00 


	-Legea nr.  226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;
	-H.G. nr. 1.073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

