ROMÂNIA
ORASUL MURFATLAR
JUD. CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
Nr.50034/07.04.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Consiliul Local Murfatlar întrunit în ședința extraordinara azi, 12.04.2021;
Văzând:
- Proiectul de hotarare initiat de Primarul orasului Murfatlar, Cojocaru Gheorghe;
- Raportul de specialitate al dnei Bulat Neriman;
- adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Constanța nr. 2774 din 05.04.2021 privind repartizarea pe an si trimestrializarea sumelor si cotelor
defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată, ajutor social, precum și repartizarea pe
localități a sumelor cuvenite din cote defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Avizul comisiei nr. 1;
In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările și
completările la zi, Legea bugetului de stat nr. 15 din 08.03.2021, pentru anul 2021, prevederile Legii nr
227/2015 Codul Fiscal, Normele Metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal;
În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a; art.139 alin.3 lit. a, art. 196 alin 1 lit a, din Ordonanta de
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local
Murfatlar;
HOTĂRĂSTE:
Art. 1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 în sumă totală de 38.963.052 lei,
detaliat conform anexei nr 1, parte integrantă din prezenta.
Art.2 (1) Bugetul de venituri pe anul 2021 în sumă de 37.704.550 lei va fi repartizat astfel:
- 14.999.867 lei la Secțiunea de funcționare, detaliat conform anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta;
- 23.963.185 lei la Secțiunea de dezvoltare, detaliat conform anexei nr. 3, parte integrantă din
prezenta;
(2) Bugetul de cheltuieli pe anul 2021 in suma de 38.963.052 lei va fi repartizat astfel:
- 14.999.867lei la Secţiunea de funcţionare detaliat conform anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta;
- 23.963.185 lei la Secţiunea de dezvoltare, detaliat conform anexei nr. 3, parte integrantă din
prezenta;
Art. 3 – Se aprobă lista de investiții pentru anul 2021 conform anexelor 4 și 5, părți integrante din
prezenta.
Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează ordonatorul de credite.
Art. 5 - Secretarul general al oraşului va comunica prezenta Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa,
primarului oraşului Murfatlar, Compartimentului buget-contabilitate, va aduce la cunoștința publică
Prezenta a fost adoptată cu ......... voturi pentru, …… abtineri, …. voturi împotrivă.
PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
VINTILĂ FLORIN

