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HOTĂRÂRE NR. 7/20.04.2021 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Comunei Ceru Băcăinți 

 

Consiliul local al comunei Ceru Băcăinți, întrunit în şedinţă ordinară, publică la data de 20  

aprilie 2021; 

Luând în dezbatere: 

-Proiectul de  hotarare nr. 271 /23.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021 al Comunei Ceru Băcăinți; 

- Anuntul nr.490/23.03.2021 privind elaborarea proiectului  bugetului local al Comunei Ceru 

Băcăinți pe anul 2021; 

- Procesul verbal nr. 491/2021 privind dezbaterea publica a bugetului local al Comunei Ceru 

Băcăinți pe anul 2021; 

- Raport de specialitate nr. 484/23.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2021 intocmit de contabil Costea Rodica; 

- Referatul de aprobare al Primarului Com. Ceru-Bacainti privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2021; 

       Având în vedere: 

   - Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

-Prevederile Legii nr. 15/2021 din 8 martie 2021, legea bugetului de stat pe anul 2021 publicată în 

Monitorul Oficial nr. 236 din 09 martie 2021. 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 – Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Adresa AJFP Alba nr.ABG_STZ-3.277/16.03.2021, prin care s-a aprobat repartizarea pe 

unități administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor alocate din 

cotele defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pentru bugetul pe anul 2021, și estimările pe anii 2022-2024, astfel: 

- 34.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit  
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- 542.000 lei sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- 924.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale; 

-Adresa AJFP Alba nr.ABG_STZ-3.340/18.03.2021 prin care s-au repartizat, conform 

Deciziei nr. 3/17.03.2021, sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, aprobate prin Legea nr. 15/2021 

pentru bugetul pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, astfel: 

- 133.000 lei pentru drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a 

indemnizațiilor lunare; 

- 2.000 lei pentru încălzirea locuinței cu lemne cărbuni și combustibili petrolieri; 

- Adresa AJFP Alba nr.ABG_STZ-3.761/31.03.2021 prin care s-a aprobat repartizarea pe 

trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv sumele defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021; 

- Adresa Consiliului Județean nr. 8302/DDB//VII.2.E.11/12.04.2021 prin care s-au 

comunicat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumei 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa de la bugetul de stat 

în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021. Potrivid adresei 

UATC Ceru Băcăinți a următoarele sume: 

- 50.000 lei - "Sume repartizate din Fondul la dispoziția consiliului județean” 

În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență  Nr. 57/2019 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ adopta prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

  

Art.1 Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ceru Băcăinți 

conform anexei 1- parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 

conform anexei 2- parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Ceru 

Băcăinți, domnul Trif Ioan.    

 Art.4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabile, valabil exprimate, 

care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcție. 

 

Prezenta hotărâre se înaintează şi se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Alba; 

- Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba; 

- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

- Primarului comunei Ceru Băcăinți; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- 1 exemplar la dosar. 

 

 

            Preşedinte de şedinţă,                                              Contrasemnează pentru legalitate, 

             Consilier,                                                                 Secretar general UAT 

           BORZA CIPRIAN STEFAN                                         SUCIU RALUCA 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


