ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul Local al Comunei Mitreni, judeţul Calarasi, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi 20 aprilie 2021.
Având in vedere:


referatul de aprobare nr. 2286/14.04.2021 întocmit de către domnul primar Ciprian -Constantin Panait;


raportul compartimentului de specialitate nr. 2285/14.04.2021 cu privire la necesitatea aprobării
bugetului local pe anul 2021, intocmit de catre domnul inspector, grad profesional superior, Ghioca Ioan
din cadrul compartimentului Contabilitate, taxe si impozite locale;
 avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comune i Mitreni,
inregistrat cu nr. 76/20.04.2021

avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico -financiare, amenajarea teritoriului și
urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei Mitreni, înregistrat cu nr.
77/20.04.2021;

avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați social culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa Consiliul local
al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 78/20.04.2021;
 prevederile Legii nr. 15/2021, lege pentru aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021;
 prevederile Legii nr. 273/2006, lege privind finantele publice locale cu modificările și completările
ulterioare;
 prevederile Legii nr. 52/2003, lege privind transparenta decizionala in administratia publica cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba bugetul local al comunei Mitreni, judeţul Calarasi pentru anul 2021 cu urmatorii indicatori:
I.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.
6.
II.

VENITURI- TOTAL: 8266 MII LEI
Venituri proprii an curent:
812 mii lei
Cote defalcate din impozitul pe venit:
589 mii lei
Sume alocate din impozitul pe venit:
495 mii lei
Sume defalcate din TVA:
3834 mii lei, din care:
Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate: 1844 mii lei
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare:
1990 mii lei
Subvenții de la bugetul de stat
1556 mii lei
Subvenții de la alte administrații
980 mii lei
CHLTUIELI – TOTAL: 8266 MII LEI

1.Servicii publice generale:

3104 mii lei

2.Tranzactii privind datoria publica:

33 mii lei

2.Aparare, ordine publica si siguranta nationala:

84 mii lei

3.Cheltuieli social culturale:

2159 mii lei

4. Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si apa: 2077 mii lei
5. Actiuni economice:

809 mii lei

II.a CHELTUIELI -Sectiunea de functionare:

-Sectiunea de dezvolatare:

5161 mii lei;
3105 mii lei.

Sinteza bugetului local pe anul 2021, precum si estimarile pentru anuii 2022-2024, detaliata pe surse de
venituri si feluri de cheltuieli pe capitole, sub capitole si titluri de cheltuieli este prevazuta in anexa ce face parte
integranta din prezenta hotărâre ;
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentul financiar-contabil din cadrul
primăriei in colaborare cu comisiile de specialitate pentru probleme de buget finanţe si probleme juridice de pe
langa consiliul local ;
Art. 3 Secretarul comunei va lua masuri de comunicare a prezentei hotărâri celor interesaţi precum si de afişare a
acesteia.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TOMA ALEXANDRU
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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