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HOTĂRÂREA NR.   87 / 2021 

Privind rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2021 
  

Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit  în şedinţa  extraordinară, 
convocată de îndată, din data de 14 decembrie 2021; 

 

  Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.7/163/2021 şi raportul 
compartimentului contabilitate  nr. 7/ 164 /2021 ; 

  -Decizia nr. 22/08.12.2021 privind repartizarea pe unitățile administrative-teritoriale din 

județul Harghita a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București 
pe anul 2021, conform anexelor nr. 1-6 la decizie; 

-OUG nr. 122/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 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; 
-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; 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 81/2021 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.8/144/2021, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului nr. 8/128/2021, 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/ 139 /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; 
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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 36,00 mii lei, la venituri şi  suma 

totală de 36,00 mii lei,  la cheltuieli,  după cum urmează : 
 

a)Bugetul local al comunei Gălăuţaş, se rectifică cu suma totală de  36,00 mii lei,  după 
cum urmează: 

 

    a.1.) la venituri,  cu suma de 36,00 mii lei: 
   

          -cod 11.02.02 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și 

municipiului Bucuresti, astfel: 

 39 mii lei – pentru finantarea cheltuielilor cu drepturile asistentilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav sau indemnizațiile lunare 

 -12 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor aferente încălzirii locuinței cu lemne, cărbuni și 
combustibili petrolieri 

 2 mii lei pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate  

 - 6 mii lei pentru drepturile copiilor cu cerințe speciale integrați în învățământul de masă 

 13 mii lei pentru finanțarea burselor 

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

           
Cap 54.02.50 Alte servicii publice generale                                      
                                                                              

 

         Cap. 65.02.03.01   Învățământ prescolar                                                                      
 

 

        
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 
Trim IV 

1 Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare 20.01.30 -10,00 

 Total  -10,00  

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 
Trim IV 

1 Apa, canal, salubritate 20.01.04 -0,50 

2 Alte bunuri și servicii pentru întretinere și functionare 20.01.30 +0,50 

 Total  0,00 
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  Cap. 65.02.03.02   Învățământ primar                                                                        

 

 

        Cap. 65.02.04.01   Învățământ secundar inferior 
                                                                               

 
        Cap.65.02.50 Alte cheltuieli  în domeniul învățământului 
 

 

          Cap.68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate 
 

             

            Cap. 68.02.15.01-Ajutor social   
 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 

 Trim IV 
1 Apa, canal, salubritate 20.01.04 -1,00 

2 Posta, telecomunicatii, radio, TV 20.01.08 -1,00 

3 Alte bunuri și servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 +2,00 

 Total  0,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 

 Trim IV 
1 Apa, canal, salubritate 20.01.04 -0,60 

2 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -6,10 

3 Transport 20.01.07 +7,40 

4 Alte bunuri și servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 -0,70 

5 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 -6,00 

6 Burse 59.11 +13,00 

 Total  +7,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 

 Trim IV 
1 Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță 57.02.03 +2,00 

 Total  +2,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 
Trim IV 

1 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 +25,00 

 Total  +25,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Suma 
-mii lei- 
Trim IV 

1 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 +12,00 

 Total  +12,00 
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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 14 decembrie  2021 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	-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;

