
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 202 1, înregistrat sub nr. 9039
din  09.12.2021,  raportul  compartimentului  financiar-contabil,  înregistrat  sub  nr.  9046  din  10.12.2021,
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, înregistrat sub nr. 9250 din 20.12.2021.

În baza:
-   prevederilor Legii nr. 15 din 08.03.2021, privind bugetul de stat pe anul 2021,
-   prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul

2021,
-  prevederilor Ordonanței de Urgență nr.  122 /2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe

anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român,
prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC Bank – S.A.,

-  prevederilor Hotărării Guvernului nr. 1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară  la  dispoziţia  Guvernului,  prevăzut  în  bugetul  de  stat  pe  anul  2021,  pentru  unele  unităţi
administrativ-teritoriale, 

-   adresa nr.2084 din 03.12.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava cu privire
la influențele asupra sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021,

-  adresa nr.2115 din 08.12.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava cu privire
la suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit,

-  adresa nr.1922 din 08.12.2021 a Școlii Gimnaziale Neagra Șarului,
-  adresa nr.2225 din 21.12.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava, 
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 actualizarea listei obiectivelor de investiții  a comunei Şaru Dornei pentru anul
2021, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.   3  .   Primarul comunei Şaru Dornei şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei  hotărâri,  iar  secretarul  general  al  comunei  o va comunica Instituţiei  Prefectului  –
Judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.  
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