
             ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL FELDRU 

HOTĂRÂRE 

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

primăriei comunei Feldru pe anul 2021 

 

          Consiliul Local al Comunei Feldru, întrunit în ședința ordinară, în prezența a 

15 consilieri locali. 

          Având în vedere: 

          Decizia nr. 13 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe 

UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea burselor prevăzute în Legea 

bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 unităților administrativ-teritoriale. 

         Decizia nr. 14 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind redistribuirea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare, a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată necesare acordării stimulentului 

educațional prevăzut de Legea nr. 248/2015 în anul 2021 între unitățile administrativ 

teritoriale. 

         Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1264 din 17.12.2021 privind 

alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetată la dispoziția Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele unități administrativ-teritoriale. 

         Adresa Consilului Ludețean Bistrița-Năsăud nr. 29.331 din 17.12.2021 privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului 

Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2021 constituit din cota pe 6% din impozitul pe 

venit încasat suplimentar la bugetul de stat pe anul 2021.     

         Raportul nr. 11739 din 16.12.2021 al compartimentului de resort; 

         Referatul de aprobare nr. 11740 din 16.12.2021 al primarului comunei Feldru; 

         Avizul nr. 11.815 din 20.12.2021 al Comisiei pentru activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială; 

         În conformitate cu: 

        Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 08.03.2021, publicată în 

Monitorul Oficial al României, parta I, nr. 236 din 09.03.2021. 

         Hotărârea Consiliului Local Feldru nr. 62 din 28.12.2020 privind aprobarea 

impozitelor și taxelor locale în anul 2021. 

        Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare. 

        Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 



        În temeiul art. 129 alin.2, lit. b), alin. 4, lit. a); art.196, alin. (1), lit. a), coroborat 

cu art. 139, alin. (3), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE  

 

          Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat la venituri și la 

cheltuieli conform Anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

primarul Comunei Feldru. 

          Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi 

,,împotrivă ”, 0 „abțineri” din 15 consilieri prezenţi. 

          Art. 4. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului 

Comunei Feldru și se comunică în termen de 10 zile de la adoptare cu: 

               - Instituția Prefectului județului Bistrița-Năsăud; 

               - Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud; 

               - Trezoreria Năsăud; 

               - Compartiment Financiar-contabil; 

               - Primarul comunei Feldru;  

 

 

         Președinte de ședință,                                Contrasemnează secretar 

general  

                                                                                                     al comunei, 

              Beșuțiu Docica                                                          Beșuțiu Gavrilă                                                                        

 

 

 

Nr. 75 din 21.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. 75 din 21.12.2021 privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei comunei Feldru pe anul 2021 

 
Pe surse de venituri situaţia se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Sursa venitului 

Buget 

anterior 

Modificări 

trim. IV 

Buget 

final 

1 0405 Sume din impozitul pe venit 200 40 240 

2 

1102 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul 

cheltuielilor 

3191 111 3302 

3 1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare 4588 200 4788 

          

  TOTAL 35747 351 36098 

 

 

Nr. 

crt. 

Sursa cheltuielii Buget 

anterior 

Modificări 

trim. IV 

Buget 

final 

1 Cămine culturale 67.03.07       

  Alte bunuri și servicii 20.01.30 154,00 100 254,00 

          

2 Asistenţă social în caz de invaliditate 68.02       

  Salarii 10.01.01 2045,00 83 2128,00 

  contribuția asiguratorie 10.03.07 47,00 3 50,00 

          

3 Transport rutier 84.02       



  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.01.30 171,00 40 211,00 

          

4 Învăţământ 65.02        

  GRADINIȚĂ CU 3 GRUPE NEPOS 65020301/58.04 2606,00 100 2706,00 

  Burse - finanțe 46,00 25 71,00 

  TOTAL 43726 351 44077 

 

 

 

         Președinte de ședință,                                Contrasemnează secretar 

general  

                                                                                                     al comunei, 

              Beșuțiu Docica                                                         Beșuțiu Gavrilă                                     

                              

 

 

 

 
 


