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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2021 

 

 Consiliul  Local  al  comunei Budila, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.04.2021, 

   Analizând Referatul de aprobare nr. 7014 din 02.04.2021 al Primarului Comunei Budila în 

calitate de iniţiator, precum şi Raportul de specialitate nr. 7015 din 02.04.2021, al Biroului Financiar 

Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila, prin care s-a propus aprobarea bugetului local al 

comunei Budila pe anul 2021,  

              Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

privind aprobarea actelor cu caracter normativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

         Având în vedere: 

      - avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local;    

      - HCL nr. 2/07.01.2021 pentru acoperirea deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare a bugetului 

local al comunei Budila, pentru anul 2020 

    - HCL nr. 3/07.01.2021 pentru aprobarea utilizarii, in anul 2021, a excedentului anual al bugetului 

local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni, pentru anul 2020 

- Adresa nr. BVR_TRZ- 2990/18.03.2021 de la DGRFP Brașov 

- Adresa nr. BVR_TRZ- 3546/01.04.2021 de la DGRFP Brașov, inregistrata la UAT Budila sub nr. 

6790/01.04.2021 

- Adresa nr. Ad. 561/4271/01.04.2021 de la Consiliul Județean Brașov, inregistrata la UAT Budila 

sub nr. 6788/01.04.2021 

- referat de necesitate nr. 3643/18.12.2020 de la Scoala Gimnaziala Budila, intregistrata la UAT 

Budila sub nr. 11794/18.12.2020 

-adresa nr. 11331/04.12.2020 de la Scoala Gimnaziala Budila 

- adresa nr. 748/22.12.2020 de la Gradinita cu Program Normal Budila, inregistrata la UAT Budila 

sub nr. 11878/22.12.2020 

- adresa nr. 5/04.01.2021 de la ACOR, inregistrata la UAT Budila sub nr. 331/15.01.2021 

- adresa nr. 613/17.03.2021 de la Scoala Gimnaziala Budila, iregistrata la UAT Budila sub nr. 

2330/17.03.2021 

-adresa nr. 6986/02.04.2021 de la Compartimentul Asistenta Sociala 

- anuntul de afisare a proiectului de buget 

- HCL 51 din 10.12.2019 privind aderarea comunei Budila la Asociaţia Comunelor din România 

 

 



 

 

     - prevederile art. 8 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 39, art. 45 și art. 

46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

      - prevederile Legii nr. 15/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2021 

      - prevederile art. 5 alin. (2), art. 32, art. 35 din HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor 

privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern 

- prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 196 aln. (1) lit. a), art. 197 alin. (5)  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

   Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021, al comunei Budila, 

județul Brașov, conform anexelor nr. 1, 2 si 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 2. Se aproba asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii de audit public intern 

in sistem de cooperare pentru exercitiul bugetar 2021 aferent Compartimentului audit public 

intern din cadrul Filialei Judetene Brasov a Asociatiei Comunelor din Romania, contributiile 

lunare datorate fiind stabilite in baza Acordului de cooperare nr. 262/19 mai 2016, cu 

modificarile aduse de Actele aditionale ulterioare, astfel: 

-cheltuieli salariale, inclusiv cheltuielile cu deplasarile: 27.020 lei 

- cheltuieli pentru pregatirea profesionala: 780 lei 

- cheltuieli cu bunuri si servicii: 4600 lei, total cheltuieli 32.400 lei/an. 

   Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Budila, împreună cu Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila. 

   Art. 4. Prezenta se comunică Instituției Prefectului județului Brașov, primarului comunei 

Budila, Biroului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila, DGFP Brașov și se 

aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei Budila. 

 

      Prezenta hotărâre s-a adoptat în prezența unui număr de 13 consilieri locali, din numărul de 
13 consilieri aleși, cu un număr de 12 voturi favorabile si 1 vot impotriva. 
 

                                                                                    CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                         Secretar general al comunei Budila, 

                 Florentin GANEA                                                            Alexandra Aveluta BENIA 


