
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA REBRISOARA 
CONSILIUL LOCAL REBRISOARA 

HOTARARE 
Privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Comunei Rebrisoara pe anul 2021 

Consiliul Local al Comunei Rebrisoara, intrunit in ~edinfa extraordinara convocata de 
indata din data de 1 octombrie 2021 , in prezenfa a _13_ consilieri; 
Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara inregistrat sub nr. 63 
/24.09.2021 ; 
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, inregistrat sub nr. 5405/24.09.2021 ; 
-Raportul compartimentului financiar -contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Rebrisoara, privind necesitatea rectificarii bugetului local, inregistrat sub 
nr.5406/24.09.2021 ; 
-A vizul favorabil nr. 5515/01.10.2021 al Comisiei pentru bu get, finante, activitati economice, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul 
Consiliului local Rebrisoara ; 
-Avizul favorabil nr.5516/01.10.2021 al Comisiei pentru invatamant , sanatate, familie, activitati 
social culturale, culte, activitati sportive , agrement , turism , servicii publice si comert din cadrul 
Consiliului local Rebrisoara ; 
-Avizul favorabil nr.5517/01.10.2021al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica 
,apararea ordinii publice , respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor , protectie sociala , 
protectia mediului , agricultura si silvicultur e din cadrul Consiliului local Rebrisoara ; 
-Hotararea Consiliului Local Rebrisoara nr.17 / 21.04.2021 privind aprobarea Bugetului de 
venituri si cheltuieli al Comunei Rebrisoara pe anul 2021 , rectificat prin Hotararea Consiliului 
Local Rebrisoara nr.35 / 30.07.2021 ; 
-Decizia nr.l O din 17.09.2021 a Administratiei Judetene a Finatelor Pub lice Bistrita-Nasaud 
privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TV A pentru 
echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit , a 
sumelor defalcate din TV A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la niveliul comunelor, 
oraselor si municipiilor, asumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata 
pentru drumuri si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 'fnvatamantului 
particular si confesional, acreditate 'fn anul 2021 , transmisa prin adresa Nr.BNG_STZ_-
3970/1 7.09.2021 , inregistrata la unitatea noastra sub Nr. 5260/20.09.2021 ; 
-Hotararea Guvernului Nr. 992/2021 din 17 septembrie 2021 privind alocarea unei sume din Fondul 
de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021 , pentru unele unitati 
administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale, prin care unitatii noastre i s-a alocat suma 
de 695 mii lei ; 

in conformitate cu : 
-Legea Bugetului de stat pe anul 2021 , Nr.15/ 08.03 .2021 , publicata 'fn Monitorul Oficial al 
Romaniei , partea I, nr.236 /09.03.2021 , cu rectificarile ulterioare ; 
- Prevederile art.12 lit.(f) ; art 23 din Legea Nr. 69/2010 din 16 aprilie 2010 -Legea 
responsabilitatii fiscal-bugetare , republicata ; 
-Prevederile art.19 alin.(2) ,art.20alin.(l) lit a) ,art.25-26,art.36 alin.(l) art.41-42 ,art.44 alin.(1) 
art.45-46 si art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile 
si corhpletarile ulterioare ; 
-Prevederile Legi.i nr.500/2002 privind finantele publice ; 



Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art.129 al.(1) (2)1it ."b" ~i al.(4) lit.a) ; art.196 alin.(1) lit. a) din 
Ordonanta de urgenta a Guvemului Romanei nr.57 /2019 privind Codul administrativ , cu 
modificarile si completarile ulterioare . 

HOTARA.STE 
ART.1 Se aproba BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT RECTIFICAT DE VENITURI SI 
CHELTUIELl AL COMUNEI REBRISOARA, aprobat pentru anul 2021 prin Hotararea 
Consiliului Local Rebrisoara nr.17 /21.04.2021 , rectificat prin Hotararea Consiliului Local 
Rebrisoara nr.35 / 30.07.2021 ,astfel: LA VENITURI va fi in suma de 16.497,00 mii lei si la 
CHELTUIELI va fi in suma de 20.165,00 mii lei, conform anexei nr.1 (Formular 11 ). 
ART.2 al.(l) Se aproba BUGETUL LOCAL DETALIAT RECTIFICAT pe anul 2021, la 
VENITURI in suma de 16.497,00 mii lei, iar la CHELTUIELI in suma de 20.165,00 mii lei, 
conform Anexei nr.2 si Anexa nr.3 (Formular 11/01 ) . 

al. (2) Se aproba rectificarea Bugetului local al Comunei Rebrisoara pe anul 2021, prin 
suplimentarea acestuia cu suma de 857 mii lei, la partea de venituri prezentata in anexa nr.2, care 
face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza : 
RECTIFICARE BUGET-VENITURI : MIi LEI 

Denumire indicator /COD Prevederi lnfluenta Buget 
bugetare +/- rectificat 
2021 

Total buget 15.640,00 + 857,00 16.497,00 

CAP. 04. 02. 0 I -Cote defalcate din 841 ,00 + 65,00 906,00 
impozitul pe venit 
CAP. 04.02.04-Sume alocate din cotele 603,00 + 17,00 620,00 
defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
CAP. l 1.02.02-Sume defalcate din taxa pe 2477,00 + 11 ,00 2488,00 
valoare adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor 

' 
municipiilor 

,sectoarelor si municipiului Bucuresti 
CAP . . J I .02.06-Sume defaslcate din taxa 2297,00 + 69,00 2366,00 
pe valoare adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
CAP. 42.02.28-Subventii primite din 635,00 +695,00 1330,00 
Fondul de interventie 

al.(3) Se aproba rectificarea Bugetului local al Comunei Rebrisoara pe anul 2021 , prin 
suplimentarea acestuia cu suma de 857 mii lei la partea de cheltuieli prezentata in anexa nr.3 
,care face parte integranta din prezenta hotarare ,dupa cum urmeaza : 
RECTIFICARE BUGET-CHELTUIELI : Mil LEI 

denumire indicator /COD Prevederi lnfluenta Buget 
bugetare +/- rectificat 
2021 

Total buget 19.308,00 + 857,00 20.165,00 



CAP. 65.02.04.01-Inviltamant secundar 
inferior 
-Titlul 20-Bunuri si servicii 315,00 + 40,00 355,00 

CAP. 84.02.03.03-Strazi 
Titlul 20-Bunuri si servicii 
-Articolul 20.01.30-Alte bunuri si servicii 95,00 + 20,00 115,00 
pentru tntretinere si functionare 
-Articolul 20.02.-Reparatii curente 410,00 +102,00 512,00 
-Articolul 20.20-Reabilitare infrastructura 
program inundatii pentru autoritati 635,00 +695,00 1330,00 
publice locale 

al (4) Se aproba BUGETUL LOCAL RECTIFICAT DETALIAT LA VENITURJ -pe 
capitole si subcapitole si la CHEL TUIELI pe capitole, subcapitole si paragrafe , dupa cum 
urmeaza: 

A.- SECTIUNEA DE FUNCTrONARE CU 
- VENITURJ 1N SUMA DE 7543,00 MIi LEI 
- CHELTUIBLI IN SUMA DE 7543,00 MIi LEI 

B-SECTrUNEA DE DEZVOL TARE CU 
- VENITURI IN SUMA DE 8.954,00 Mil LEI 
- CHELTUIELI IN SUMA DE 12.622,00 Mll LEI 

al.(5}-Se aproba virarile de credite bugctare , conform legislatiei in vigoare . 
ART.3 - Se aproba utilizarea Sumei de 3.668 mii lei din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea integrala a cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare pentru finantarea obiectivelor investitii . 
ART.4-Se aproba Programul de Investiti i publice pe anul 2021 pe grupe de investitii si surse de 
finantare -conform Anexei 4 (Formular Cod 14). 
ART.5. Se aproba Fisa obiectivului proiectului si categoriei de investitii ,conform Anexei nr.5 
(formular Cod 15 ) . 
ART.6-Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare . 
ART.7-Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin afisare si 
postare pe situl propriu si se publica Tn Monitorul Oficial al j udetului Bistrita-Nasaud . 
ART.8- Cu ducerea la tndeplinire a pt'evederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
Comunei Rebri~oara ~i Compartiment financiar-contabil . 
ART.9-Prezenta hotarare a fost adoptatata tn ~edinta extraordinara convocata de indata din data de 
0 1. 10.2021 , cu _ 13_ voturi "pentru ",_0_voturi "impotrivil " si_0_ voturi "ablinere " din _13_ 
consilieri prezenti la ~edinta. 
ART.10 - Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Compartimenrului Secretari at cu 

-lnstitutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud ; 
-A.J.F.P. Bistrita-Nasaud ; 
-Primarului Comunei Rebrisoara ; 
-Compartiment Financiar Contabil Salarizare ; 
-Compartiment Secretariat, relatii cu publ icul . 
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