
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al 

comunei Șaru Dornei pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Şaru Dornei, privind aprobarea rectificării

bugetului local de venituri şi cheltuieli  al comunei Șaru Dornei, pentru anul 2021 nr. 3762 din 07.05.2021,
raportul compartimentului financiar-contabil nr. 3801 din 10.05.2021, raportul de avizare al comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-socială,  buget,  finanţe,  administrarea domeniului  public şi  privat  al
comunei,  agricultură,  gospodărie  comunală,  protecţia  mediului,  turism,  servicii  şi  comerţ  nr.  4004  din
17.05.2021.

În baza:
-  prevederilor Legii nr.  15 din 08.03.2021, privind bugetul de stat pe anul 2021,
-  Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  28/2013  pentru  aprobarea  Programului  național  de

dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
-  prevederilor Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în

aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractului de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală înregistrat sub nr. 2787

din  15.11.2017  la  MDRAP  și  nr.  8810  din  8.12.2017  la  UAT  Comuna  Șaru  Dornei,  pentru  investiția
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Scoala Gimnazială Saru Dornei, comuna Șaru Dornei, județul
Suceava”.

-  Contractului de finanțare nr. C1920074X212613505859/02.07.2019  aferent investiției  ,,Dotarea
comunei  Șaru  Dornei,  judeţul  Suceava  cu  buldoexcavator  multifuncţional  pentru  intervenții  în  caz  de
urgență” în  cadrul  Măsurii  M 2/6B ”Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor” - Strategia de
dezvoltare locală  a GAL Bazinul Dornelor 

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele
definite  în  Legea  nr.  161/2003,  privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  în  exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi  în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare,

În  baza  prevederilor  art.  7  alin  (13)  din  Legea  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza art.  19 și 36 din Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şaru Dornei pentru

anul 2021, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.  2. Se aprobă  rectificarea  bugetului instituțiilor  publice  finanțate  integral  din  venituri  proprii

pentru anul 2021, conform anexei nr. 2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2021, conform anexei nr.

3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Primarul comunei Şaru Dornei şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.
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