
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂRE NR. 56/2021

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul  2021, al comunei Leliceni

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 15
decembrie 2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 166/2021.

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.95/2021 iniţiat de primar în baza rapoartelor de specialitate elaborate
de consilierul cu atribuţii contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Leliceni;

- Referatul de aprobare nr. 96/2021 înaintată de primarul comunei, dl. Nagy István-Alfréd;
- Raportul de specialitate cu nr. înreg. 223/2021 al Compartimentului contabilitate-finanțe,

impozite și taxe;
Decizia nr.22 transmisă de către Agenția Națională de Administrare Fiscală prin care s-a

aprobat repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru asistenți personali ai
persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare este acoperit 90% din TVA iar 10%
din venituri proprii, respectiv Decizia nr.26 privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021.

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru:
- Activități economico-financiare, juridică și de disciplină;
- Activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție

socială, protecție copii, tineret și sport;
- Activități pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și

turism;
În conformitate cu prevederile:
- Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Leliceni nr.23/2020 privind  aprobarea bugetului

local pe anul 2021 şi, estimările pe anii 2022 - 2024
- Art.5 alin (2), art.19 , art.36, art.41, art.45 și art.49  din Legea nr.273/2006, privind

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare respectiv a prevederile Legii
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul prevederilor art.88, art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (a), art. 133 alin.2 lit.
(a), art. 134 alin. 4, art.137 alin. 1 și art. 139 alin. 3, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul  2021, al comunei
Leliceni, în felul următor:



1.Se aprobă majorarea bugetului local la partea de venituri, după cum urmează.

- la cap.11.02.02  Sume defalcate din TVA ptr. Finanțarea cheltuielilor cu drepturilor
asistenților personali                                                                                                 92 000 lei

- la cap.11.02.02 Sume defalcate din TVA ptr. finanțarea cheltuielilor aferente
încălzirii locuinței - 12 000 lei

- la cap.11.02.02 Sume defalcate din TVA ptr. finanțarea cheltuielilor privind plata stimulentelor
educaționale - 5 000 lei

- la cap.11.02.02 Sume defalcate din TVA privind drepturile copiilor cu cerințe educaționale
speciale - 6 000 lei

- la cap.11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale     143 000 lei
- la cap.42.34.00 Subvenții pentru acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței       82 000 lei

2. Se aprobă majorarea bugetului local la partea de cheltuieli, după cum urmează.

- la cap.68.02.502. sub.cap.10.01.01    Asistență socială, salariu de bază 92 000 lei
- la cap.68.02.15.01.sub.cap.57.02.01    Ajutor social ptr. încălzirea locuinței        70 000 lei
- la cap.65.02.050.sub cap.57.02.03      Tichet de creșă și grădiniță - 5 000 lei
- la cap.65.02.03.02. sub cap.57.02.01   Învățământ primar, ajutor social -1 000 lei
- la cap.65.02.04.01. sub.cap.57.02.01   Învățământ, secundar inferior - 5 000  lei
- la cap.84.02.03.03 sub.cap. 20.02       Străzi, reparații curente                            143 000 lei

3.Se aprobă folosirea din Fondul de rezervă cap.54.02.05 în valoare de -20 000 lei

- la cap.67.02.05.03 sub cap.20.01.03 Încălzire Sala de sport                                20 000 lei

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei
Leliceni, dl. Nagy István-Alfréd şi Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Primarul comunei Leliceni,
- Instituţia Prefectului – judeţul Harghita;
- Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita
- Compartimentului contabilitate-finanţe, impozite şi taxe.

Președinte de ședință, Contrasemnează pentru legalitate,
Consilier, Secretar general al comunei,

Vitos László-Károly Molnár Szidonia

Nr.
Adoptată în ședința din data de 15 decembrie 2021
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție




