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HOTĂRÂRE 

privind  validarea  modificărilor efectuate în  bugetului local de venituri si cheltuieli  aferent anului 2021 
prin Dispoziția primarului nr. 100 din 6.12.2021   

 

      Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava, având in vedere: 

- Referatul de aprobare  prezentat de primarul comunei Hârtop, înregistrat cu nr.4077   din 8.12.2021, 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu  

nr.4078 din 8.12.2021, 

- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop,  

- Hotărârea Consiliului Local Hârtop nr. 18 /14.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli aferent anului 2021, 

- dispoziția primarului 100 din 6.12.2021, privind modificarea  bugetului local de venituri și cheltuieli 

aferent anului 2021. 

 

  Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:  

- Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de  stat pe anul 2021 cu modificările si completările ulterioare, 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021  

- art. 19, alin.2, art.20, alin. 1, lit. c, art. 82, alin. 1  din  Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu 

modificările si completările ulterioare,  

 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(4), litera “a”, art.139, alin.(3)  lit. “a”  din Codul administrativ, aprobat 

prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările si completările ulterioare, adoptă 

prezenta: 

H O T Ă R Ă R  E   

 

Art.1.- Se validează modificările efectuate în bugetul local de venituri și cheltuieli aferent anului 2021, prin 

dispoziția primarului nr. 100 din 6.12.2021,   conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul financiar contabil, 

va urmări derularea întocmai a bugetului local pe anul 2021, cu respectarea legalității si încadrarea în sumele 

propuse și aprobate atât la venituri cat si la cheltuieli. 

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  precum și 

Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

 

Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                                                         
Anișoara LEONTE                                                      Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  
 
Hârtop,   28.12. 2021 

         Nr.63 
 

 
 

http://www.comunahirtop.ro/


  Anexa  la Hotărârea  nr.63 din 28.12.2021 
 
 

Validarea  modificărilor efectuate în  bugetului local de venituri si cheltuieli  aferent anului 2021 prin 
Dispoziția primarului nr. 100 din 6.12.2021   

Denumirea indicatorilor Cod 

indicat

or 

TOTAL 

2021 

Trim 

IV 

TOTAL VENITURI   (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 -4.200,00 -4,200.00 

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 -4.200,00 -4,200.00 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00. 11) 00.03 -4.200,00 -4,200.00 

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII    (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 -4.200,00 -4,200.00 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 -4.200,00 -4,200.00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate  la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,  sectoarelor si 

Municipiului  Bucuresti 

11.02.02 -4.200,00 -4,200.00 

TOTAL CHELTUIELI   (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) 49.02 -4.200,00 -4,200.00 

CHELTUIELI  CURENTE   (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 -4.200,00 -4,200.00 

TITLUL I  CHELTUIELI  DE PERSONAL    (cod 10.01 la 10.03) 10 -9.000,00 -9,000.00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 -8.000,00 -8,000.00 

Salarii de baza 10.01.01 -8.000,00 -8,000.00 

Contributii   (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 -1.000,00 -1,000.00 

Contributia asiguratorie  pentru munca 10.03.07 -1.000,00 -1,000.00 

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.01+57.02+57.04) 57 -4.000,00 -4,000.00 

Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 -4.000,00 -4,000.00 

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 -6.000,00 -6,000.00 

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă 57.02.03 2.000,00 2,000.00 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    (cod 59.01+59.02+59. 
11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40 

+59.41+59.42) 

59 8.800,00 8,800.00 

Burse 59.01 8.800,00 8,800.00 

Partea a III-a CHELTUIELI  SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 64.02 -4.200,00 -4,200.00 

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 6.800,00 6,800.00 

CHELTUIELI  CURENTE   (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 6.800,00 6,800.00 

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.01+57.02+57.04) 57 -2.000,00 -2,000.00 

Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 -2.000,00 -2,000.00 

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 -4.000,00 -4,000.00 

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă 57.02.03 2.000,00 2,000.00 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    (cod 59.01+59.02+59. 
11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40 

+59.41+59.42) 

59 8.800,00 8,800.00 

Burse 59.01 8.800,00 8,800.00 

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 4.800,00 4,800.00 

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 4.800,00 4,800.00 

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 2.000,00 2,000.00 

Asigurari si asistenta sociala (cod 

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 
68.02 -11.000,00 -11,000.00 

CHELTUIELI  CURENTE   (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 -11.000,00 -11,000.00 

TITLUL I  CHELTUIELI  DE PERSONAL    (cod 10.01 la 10.03) 10 -9.000,00 -9,000.00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 -8.000,00 -8,000.00 

Salarii de baza 10.01.01 -8.000,00 -8,000.00 

Contributii   (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 -1.000,00 -1,000.00 

Contributia asiguratorie  pentru munca 10.03.07 -1.000,00 -1,000.00 

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.01+57.02+57.04) 57 -2.000,00 -2,000.00 

Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 -2.000,00 -2,000.00 

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 -2.000,00 -2,000.00 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 -9.000,00 -9,000.00 

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 -9.000,00 -9,000.00 

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 -2.000,00 -2,000.00 

Ajutor social 68.02.15.01 -2.000,00 -2,000.00 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0,00 0.00 
 

Conducatorul institutiei,                                                             Conducatorul compartimentului financiar-contabil, 
                                                                                                                        

HRESCANU VASILE – CATALIN       ILIOAIA DIANA-ALINA 
 

 
 


