ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL
COMUNA SCRIOAȘTEA
HOTĂRÂRE–PROIECT
privind : aprobarea bugetului local pe anul 2021, a listelor de investiții ale
comunei Scrioaștea pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022 – 2024
Consiliul Local al comunei Scrioaștea, întrunit în ședință ordinară de lucru în data
de 20 martie 2021 ,
Având în vedere :
-

-

-

-

-

-

-

Referatul de aprobare al primarului comunei Scrioaștea înregistrat sub nr.2235
/25.03.2021 ;
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.____/_____ 2021;
adresa nr. 570 din 19.03..2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice
Teleorman prin care comunică valoarea pe anul 2021 și estimările pe perioada
2022 – 2024 a Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București și a Sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
adresa nr.573 din 19.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice
Teleorman prin care comunică valoarea estimate a veniturilor din cotele
defalcate din impozitul pe venit pe anul 2021;
adresa nr.5276 / VII C din 22.03.2021 a Consiliului Județean Teleorman cu
sumele repartizate pentru întocmirea și aprobarea bugetelor locale pe anul 2021
și sumele pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2021 - 2023 ;
adresa nr.456 din 24.03.2021 a Școlii Gimnaziale ”Anghel Manolache” prin
care solicit finanțarea complementară pentru cheltuielile cu naveta cadrelor
didactice, reparațiilor curente și mobilier, aparatură birotică și alte active
corporale;
adresa nr.650 din 01.04.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice
Teleorman, prin care comunică valoarea pe anul 2021 și estimările pe perioada
2022 – 2024 a Sumelor defalcate din TVA pentyru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municpiilor, sectoarelor și
municipiului București;
adresa nr.652 din 01.04.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice
Teleorman privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru bugetele locale, pentru anul 2021 ;
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare ;
prevederile Legii responsabilității fiscal bugetare nr.69/2010, republicată;
prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 ;
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(5) și ale art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
-

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă bugetul local al comunei Scrioaștea pe anul 2021, conform
Anexei nr.1.1. și Anexei nr.1.2. la prezenta hotărâre, astfel :
- venituri : 5.677,08 mii lei, din care :
- secțiunea funcționare : 5.430,08 mii lei;
-secțiunea dezvoltare :
.247,00 mii lei;
- cheltuieli : 6.883,08 mii lei, din care : - secțiunea funcționare: 5.430,08 mii lei;
- secțiunea dezvoltare: 1.453,00 mii lei;
cu un deficit de 1.206,00 mii lei finanțat din excedentul anului 2020.
Art.2 - Se aprobă estimările pentru anii 2022- 2024 ale bugetul local al comunei
Scrioaștea, pe baza indicatorilor macroeconomici, conform Anexei nr.2, astfel :
- pentru anul 2022 :
6.537,10 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli;
- pentru anul 2023 :
6.354,20 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli;
- pentru anul 2024 :
6.180,80 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli.
Art.3 - Se aprobă programul de investiţii pe anul 2021, cu finanţare din bugetul
local al comunei Scrioaștea, în sumă de 1.453,00 mii lei, conform Anexei nr.3.
Art.4 - Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul
autorității administrației publice locale și pe site-ul instituției.
Art.6. - Secretarul general al comunei Scrioastea, judetul Teleorman, va transmite
prezenta hotărâre Instituției Prefectului - județul Teleorman pentru verificarea legalității și
o va comunica instituțiilor, compartimentelor și persoanelor interesate.

PRIMAR,
Anghel Alexandru

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al UAT,
Elena CERNEA
SCRIOAȘTEA
Nr.22 / 25.03.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
Tel.fax/0247459506
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
PRIMAR
Nr. 2235 / 25.03.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, a listelor
de investiții ale comunei Scrioaștea pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022 – 2024
Onorat Consiliu,
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, se impune elaborarea şi aprobarea bugetului
propriu al Comunei Scrioaștea pe anul 2020, cu respectarea dispoziţiilor referitoare la
bugetele locale, cuprinse în Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020.
În temeiul art. 20 din Legea nr.273/2006, autorităţile administraţiei publice locale
au competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale și anume
urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe
parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar, administrarea fondurilor publice
locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă precum și stabilirea
opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale.
Veniturile bugetului local pe anul 2021 au fost fundamentate în conformitate cu
prevederile Legii 273/2006 actualizată, care prevede următoarele : la Art. 13. –
“Cheltuielile unui buget se acoperã integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv
excedentul anilor precedenţi.” La Art.14 alin.(7) –“ În situaţia în care gradul de realizare
a veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin.(2) în ultimii 2 ani
este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile
proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent”. Astfel, în
conformitate cu metodologia de calcul aprobată prin Ordinul ministrului administrației și
internelor nr.244/2010, gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului comunei
Scrioaștea pe anii 2019 şi 2020 s-a situat sub 97%, prin urmare veniturile proprii pentru
anul 2021 au fost fundamentate la nivelul încasărilor din anul precedent.
La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-au avut în vedere prognozele
principalilor indicatori macroeconomici şi sociali, politicile fiscale şi bugetare naţionale şi
locale, prevederile acordurilor de împrumuturi interne încheiate şi de garantare a
împrumuturilor externe, politicile şi strategiile locale, priorităţile stabilite în formularea
propunerilor de buget, propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din
subordine, programele de dezvoltare economico-socială în concordanţă cu dezvoltarea la
nivel naţional, regional, judeţean și local.
Drept pentru care, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată .
PRIMAR,
Anghel Alexandru

