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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 COMUNA CALAFINDEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
                                                      
 

 
      

HOTARAREA NR. 15 din 16.04.2021 
privind  aprobarea  Bugetului local  al comunei Calafindeşti,  

judetul Suceava, pe anul 2021 
 

          Consiliul local al comunei Calafindesti,judetul Suceava;  
          Avand in vedere:  

- Referatul de aprobare al   primarului  comunei Calafindesti  inregistrat cu  nr. 
2028  din  1.04.2021; 

- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil înregistrat  cu  nr. 
2027 din  1.04.2021 ; 
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administratia  publica  locala, 
juridica , apararea  ordinii si  linistii publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat sub nr. 
2025  din 1.04.2021; 

- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
sociala, buget finante,administrarea domeniului public si privat  al 
comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului, servicii si comert, 
inregistrat sub nr. 2026 din  1.04.2021; 

- raportul de avizare al  Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate 
si familie, munca si protectie sociala, activitati social-culturale, culte, protective copii, 
inregistrat sub nr. 2024 din 1.04.2021; 

- procesul verbal privind  publicitatea proiectului de buget pentru anul 2020 
inregistrat sub nr.  1801 din 18.03.2021; 

 -adresele nr.SVG_STZ/406/18.03.2021 si  nr. SVG_STZ/492/31.03.2021,  Decizia 
nr. 1784/18.03.2021 si Decizia nr. 1785 din 18.03.2021, ale Direcţiei Generale  Regionale 
a Finanţelor Publice Iasi,Administratia judeteana a Finantelor Publice Suceava si adresa 
nr.  8950 din 31.03.2021 a Consiliului Judetean Suceava  cu  Hotararea nr. 44/30.03.2021 
privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale din judetul Suceava a sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , a sumelor alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a cotei de 6% din 
impozitul pe venit- estimari pentru aniii 2022-2024 si nr. 45  din 30.03.2021 privind  
aprobarea repartizarii pe unitatile administrativ-tertitoriale din judetul Suceava a sumei de 
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27.134 mii lei, reprezentand Fondul la dispozitia Consiliului Judetean Suceava, pe anul 
2021. 

 - prevederile art. 19, alin.1, lit.,,a’’, art. 26 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele 
Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare; 

   În temeiul art. 129 alin.2.lit(b),alin 4 lit(a) , art. 196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind  Codul administrativ, cu completarile ulterioare, 
 

Consiliul local al comunei Calafindesti adopta prezenta HOTARARE: 
 

Art.1. Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 conform 
anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre . 

Art.2 Se aprobă Lista de investiţii pe capitole aferentă anului 2021 conform anexei 
nr. 2 care face  parte integranta din prezenta hotărâre . 

Art.3. Se aprobă numărul de personal, precum si fondul salariilor de baza aferent 
anului 2021 conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotărâre . 

Art.4.Primarul in calitate de ordonator principal de credite prin compartimentul 
financiar contabil, va urmări derularea întocmai a bugetului local pe anul 2021, cu 
respectarea legalităţii si încadrarea in sumele propuse si aprobate atât la venituri cat si la 
cheltuieli. 

Art.5.(1).Prezenta hotărâre se comunica: Direcţiei Generale  Regionale a 
Finanţelor Publice Iasi, Administratiei  judetene a Finantelor Publice Suceava, Instituţiei 
Prefectului- judeţul Suceava. 

2). Se aduce la cunoştinţă publica prin grija secretarului comunei prin afişare la 
sediul primăriei si se publica pe pagina webs a comunei. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                             Contrasemnează:  
Andrei Samuil-Cezar                                   Secretar general delegat 
         Moloce Domnica-Nuta 
 
 
 
         
 
                                                                  VizaCFP 

Ciobanu Mirela Carmen 
16.04.2021 
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