COMUNA GĂLĂUȚAȘ
PRIMAR
NR. 7/39/23.03.2021
REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea bugetului general al comunei Gălăuţaş pe anul 202 1 și
estimările pe anii 2022-2024
Prin Legea nr. 15 din 8 martie 2021 s-a aprobat Legea bugetului de stat pe anul
2021, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 236 din 9 martie 2021
În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (4) lit. b) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, primarul întocmeşte proiectul bugetului unității
administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi îl supune spre
aprobare consiliului local, în condițiile și termenele prevăzute de lege.
În conformitate cu art. 39 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că în termen de
15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al României,
partea I, ordonatorii principali de credite au obligaţia să afișeze la sediul unității
administrativ-teritoriale sau să publice în presa locală proiectul bugetului local
definitivat pe baza veniturilor proprii și a sumelor repartizate potrivit alin. 2 al art. 39
din Legea nr. 273/2006.
Proiectul bugetului local are la bază prevederile legale în materie. Bugetele
locale, sunt definite ca fiind acele documente prin care sunt prevăzute şi aprobate,
în fiecare an, veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale. Aceste
unităţi sunt incluse în categoria instituţiilor publice conduse de autorităţi ale
administraţiei publice locale, constituite din două feluri de autorităţi prevăzute de
lege şi anume:
- Autorităţile deliberative sunt consiliile locale (comunale, orăşeneşti,
municipale), Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene și
consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor
- Autorităţile executive reprezentate de către primarii (comunelor, oraşelor,
municipiilor şi subdiviunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor), primarul
general al municipiului Bucureşti și preşedintele consiliului județean;
Autorităţile executive pot fi, în acelaşi timp, şi ordonatori principali de credite.
Bugetele locale reprezintă instrumente de planificare şi de conducere a activităţii
financiare a unităţilor administrativ-teritoriale. Acestea se elborează, se aprobă, se
execută și se raportează în condițiile legii care reglementează finanțele publice locale.
Structura acestora reflectă gradul de autonomie a administraţiei locale faţă de
puterea centrală şi legăturile existente între diferitele administraţii teritoriale. De
asemenea, bugetele locale reflectă fluxurile formării veniturilor şi efectuării
cheltuielilor administraţiilor locale, modalitatea de finanţare a cheltuielilor pe
destinaţii şi de acoperire a deficitelor.

Principiile ce stau la baza desfăşurării procesului bugetar privind bugetele locale
sunt:
1. Principiul universalităţii
2. Principiul unităţii
3. Principiul anualităţii
4. Principiul echilibrului bugetar
5. Principiul publicităţii
6. Principiul specializării bugetare
7. Principiul unităţii monetare
Elaborarea proiectelor bugetelor locale este de competenţa primarilor în cazul
bugetelor comunale. Proiectele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se
elaborează pe baza proiectelor de bugete ale administraţiei proprii din subordine, în
etapele prevăzute pentru bugetul de stat.
Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare
aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.
Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile, pe părţi,
capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate şi paragrafe, după caz.
Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată.
Numărul de personal, permanent şi temporar, şi fondul salariilor de bază se
aprobă distinct, prin anexă la bugetul fiecărei instituţii publice. Numărul de salariaţi
aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit.
Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu
creditele de angajament şi duratele de realizare a investiţiilor.
Programele se aprobă ca anexe la bugete.
Secţiunile de funcţionare şi secţiunile de dezvoltare se utilizează pentru
fundamentarea bugetelor locale şi se aprobă ca anexe la acesta, respectiv, sec ţiunea de
funcţionare cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor
stabilite prin lege, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, iar secţiunea de
dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital.
Bugetele locale se aprobă de către consiliile locale, judeţene şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen de maximum 45 zile de la
data publicării Legii bugetului de stat, în Monitorul Oficial al României.
Din punct de vedere procedural, proiectele bugetelor anuale ale comunelor sunt
supuse aprobării consiliilor locale de către primari.
În cadrul deliberării în scopul aprobării bugetelor locale se dezbat şi se
stabilesc impozitele, taxele şi celelalte venituri publice locale, categoriile de
cheltuieli, precum şi, dacă este cazul, împrumuturile şi transferurile necesare pentru
echilibrarea bugetelor respective. Bugetele locale se adoptă (aprobă) prin hotărâri ale
consiliilor comunale, cu majoritatea absolută prevăzută de art. 5 lit. cc) a consilierilor
locali în funcție, confprm art. 139, alin.3 lit a) din OPUG nr. 57/2019 privind Codul
amdinistrativ
(art. 5 lit cc)-majoritatea absolută-primul număr natural strict mai mare decât
jumătate din totalul membrilor în funcție ai organului colegial)

Veniturile bugetare locale sunt definite prin lege, ca fiind resursele băneşti
care se cuvin bugetelor locale în baza unor prevederi legale, formate din impozite,
taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri, cote defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete, precum şi
din donaţii şi sponsorizări.
Pe lângă veniturile realizate din surse proprii, bugetele locale primesc sume
importante de la bugetul de stat, în vederea reechilibrării lor sub forma cotelor
defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat.
Bugetele locale evidenţiază, la rândul lor, cheltuielile pentru acţiuni specifice
colectivităţilor locale, care sunt finanţate atât din venituri proprii cât şi din transferuri
de la bugetul de stat. Bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice locale au
în componenţă o secţiune de funcţionare şi una de dezvoltare
Cheltuielile publice sunt definite ca relaţii economico-sociale în formă
bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice,
pe de altă parte, cu ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului,
cu scopul de a fi îndeplinite funcţiile acestuia.
Bugetul local a fost prevăzut pe titluri, capitole şi subcapitole, articole şi
aliniate.
Aprobarea bugetului local se face pe titluri, capitole şi subcapitole, articole şi
aliniate, pe cele două secțiuni. de funcționare și de dezvoltare,conform anexelor care
fac parte integrantă din proiectul de hotărâre.
Propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Gălăuţaş, la 23 martie 2021
Primar,
Ţăran Radu

