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PP RR OO II EE CC TT   DD EE   HH OO TT ĂĂ RR ÂÂ RR EE   
privind aprobarea bugetului local al comunei Adunați pe anul 2021  

 
Luând act de :  
a) referatul de aprobare al primarului comunei Adunați, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

1840/18.03.2021;  
b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Taxe, Impozite, Financiar, Contabil înregistrat 

sub nr.1841/18.03.2021;  
            c) avizul Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 

d) avizul Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi 
protecţie copii; 

e)avizul Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 a) art.88, art.129 alin.(1), alin.2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a), precum și cele ale art.155 alin.(1) 
lit.c) și alin.(4) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificarile și completările ulterioare;  
 b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 c) Legii nr.15/2021, legea bugetului de stat pe anul 2021 ;  
 d) Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 e) Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
 f) Legii educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
 g)Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;  
 h) Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 republicată şi aprobată prin Legea nr.125/2002, privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, cu modificările şi completările ulterioare;  
            Tinând seama de:  

a) Hotărârea Consiliului Local nr 57/30.12.2020 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru 
anul fiscal 2021;  

b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Adunați nr.6 din 28 ianuarie 2021 privind mentinerea in 
anul 2021 a salariilor de bază pentru pesonalul plătit din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
primarului comunei Adunați și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Adunați;  

Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2021, în contextul prevederilor art.7 din Lege nr.52/2003 privind 
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transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr.1842 din 18 
martie 2021.  

Asigurând afişarea proiectului bugetului local pe anul 2021 la sediul Primăriei comunei Adunați, în 
contextul prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, proces verbal de afisare nr.1851/18 martie 2021;  

în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. (1) Prezenta hotărâre prevede şi autorizează pentru anul 2021:  
 a) veniturile structurate pe capitole şi subcapitole;  
 b) cheltuielile structurate pe destinaţii, cu detalierea pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate şi paragrafe, după caz;  
 c) Responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor/serviciilor publice de 
interes local implicate în procesul de execuţie a bugetului local al comunei Adunați.  

(2) Se aprobă Bugetul local pe anul 2021, prevăzut în anexa nr.1, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

(3) Se aprobă LISTA investițiilor publice pe anul 2021, prevăzută în anexa nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Bugetul local pe anul 2021 se stabileşte la venituri în sumă de 4.395 mii lei, iar la cheltuieli, 
în sumă 4.395 mii lei. 

Art. 3. (1) Veniturile bugetului local pe anul 2021 reprezintă limite minime de realizat care permit 
efectuarea cheltuielilor.  

(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2021 nu se realizează, ordonatorul 
de credite limitează efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor 
încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării acestora până la finele anului.  

(3) Ordonatorul principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar monitorizează gradul de 
realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri de eficientizare a acestei activităţi.  

Art. 4. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2021 reprezintă limite maxime care nu pot 
fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii.  

(2) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către 
ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare 
aprobate.  

 (3) Având în vedere că la nivelul comunei Adunați nu este încadrat un consilier juridic, serviciile de 
reprezentare juridică pentru comuna Adunați se realizează în baza unui contract de asistenţă juridică 
încheiat de Primarul comunei Adunați şi un cabinet de avocatură, în limita creditelor bugetare aprobate.  

(4) Pentru anul 2021 se aprobă un număr de 13 posturi de asistent personal pentru persoanele cu 
handicap grav.  

Art. 5. Primarul, în calitatea de ordonator principal de credite, stabileşte prin dispoziție veniturile 
salariale lunare prevăzute de lege, pentru toate persoanele care au calitatea de angajat în raporturile cu 
comuna Adunați, în calitatea acesteia de angajator, persoană juridică, potrivit actelor normative în vigoare 
și cu respectarea coeficienților stabiliți de către Consiliul Local.  

Art. 6. (1) Directorul Şcolii „Radu și Severa Novian” din comuna Adunați în calitatea de ordonator 
terţiar de credite, potrivit prevederilor art.97 alin.(2) lit.b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 coroborate 
cu cele ale art. 21 alin.(1) şi (4) şi art.22 alin.(1) şi (3) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru 
realizarea sarcinilor unităţii de învăţământ cu personalitate juridică pe care o conduce, inclusiv a structurilor 
fără personalitate juridică componente ale acesteia, potrivit prevederilor din bugetul aprobat şi în condiţiile 
stabilite prin dispoziţiile legale.  
                           (2) Directorul Şcolii „Radu și Severa Novian” din comuna Adunați şi consiliul de 
administraţie al acesteia răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii.  

Art. 7. (1) Ordonatorul principal de credite aprobă, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege ori prin 
prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul local, în funcţie 
de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.  
            (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local ori în bugetul 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, altele decât Şcoala „ Radu și Sevea Novian              



”Adunați, se aprobă de către ordonatorul principal de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de 
control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele 
bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe baza notelor de fundamentare/referatelor de necesitate 
prezentate de conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice interesate.  
             (3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării oricăror cheltuieli 
aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din bugetul local se stabilesc de către ordonatorul principal de 
credite, în condiţiile legii.  

Art. 8.(1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri, inclusiv efectuarea prin 
dispoziţie a acestuia, a următoarelor operaţiuni:  
 a) virarea de credite;  
 b) încadrarea asistenţilor personali, cu respectarea numărului de asistenţi personali stabiliţi 
aprobaţi;  
            c) stabilirea salariilor/indemnizaţiilor lunare brute pentru funcţiile existente în organigrama comunei 
Adunați, pe funcţii, coeficienţi, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă 
avute, cu respectarea coeficienților aprobați de Consiliului Local.  
 d) rectificarea bugetului local.  

(2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin.(1) se supun validării 
Consiliului Local la prima şedinţă a acestuia.  

Art.9. Dacă bugetul local pe anul 2022 nu a fost aprobat până cel târziu la data 31 decembrie 2021, 
se autorizează ordonatorul de credite al comunei să aplice în continuare bugetul anului 2021, până la 
aprobarea noului buget.  

Art. 10. Se aprobă utilizarea excedentului din anul precedent, în sumă de 6,08 mii lei, pentru pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă.  

Art.11. Prezentul proiect de hotărâre se transmite spre dezbatere și avizare : 
             - Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 
             - Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi 
comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie 
copii; 
             - Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 

 
 
             
INITIATOR,                          
PRIMAR, 

       SĂVULESCU  DARIUS - MIHAI                                                                                                                                               
                                
                         AVIZAT  PENTRU  LEGALITATE 
conform prevederilor art.243 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  
                                     SECRETAR GENERAL, 
                                        TERMENTU PETRUȚA 
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