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      ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA  
  ORAŞUL BORSEC 

  CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 
 

PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E  Nr. 33/2021   
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2021  

 
 
 

 
  Consiliul local orășenesc  Borsec. 

 

   Având în vedere inițiativa d-lui primar,  raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrată sub nr.48/2021, Referatul de aprobare  nr.58/2021 

 
    Luând în considerare  prevederile Legii bugetului de stat nr.15/2021 pe 

anul 2021, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Dispoziția nr 
2/15.01.2021 Șefului Administrației  județene a Finanțelor Publice Harghita  privind 
aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA 

si a impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 si respectiv 
pentru anii 2022-2024, Dispoziția nr 3/2021 Șefului Administrației  județene a 

Finanțelor Publice Harghita  privind aprobarea repartizării pe unități administrativ 
teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor orașelor municipiilor din județul Harghita pentru anul 2021 si 

respectiv pentru anii 2022-2024, Hotărârea Consiliului Județean Harghita 
nr.61/2021 prin care s-au aprobat estimările pentru anii 2022-2024 a 20% din 
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv a cotei de 

18,5% din impozitul pe venit, Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec  
nr.75/2020  privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate a primarului şi serviciilor publice subordonate, Hotărârea 
Consiliului local orășenesc Borsec  nr. 8/2021 privind utilizarea excedentului bugetar 
  

  Văzând avizul de aprobare al comisiei buget-finanţe din cadrul 
Consiliului local orășenesc Borsec  
 

 

  În temeiul dispozițiunilor art.133(1),  art. 129(2),lit.b), art.129(4), lit.a),   
art.139(3, lit.a) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a), art.197 din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019  privind Codul Administrativ şi cu respectarea prevederilor Legii 
nr.52/2003 privind transparența decizională , proces verbal înregistrat sub nr. 
48/2021  
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H O T Ă R E Ş T E :  
 

 
    Art.1. Aprobă bugetul general al localității BORSEC în suma de  
18.711,10 mii lei la venituri şi în suma de 19.761,60 mii lei la cheltuieli, pentru 

anul 2021, estimările în suma de 24.900,00 mii lei la venituri şi în suma de 
24.900,00 mii lei la cheltuieli, pentru anul 2022, 23.772,00 mii lei la venituri şi în 
suma de 23.772,00 mii lei la cheltuieli, pentru anul 2023 8.945,00 mii lei la 

venituri şi în suma de 8.945,00 mii lei la cheltuieli, pentru anul 2024, conform 
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

   Art.2. Aprobă bugetul local detaliat la venituri pe sectiuni de functionare 
respectiv dezvoltare, capitole şi subcapitole în sumă totala de 18.459,10 mii lei 
pentru anul 2021, respectiv estimările în suma de 24.641,00 mii lei pentru anul 

2022, 23.506,00 mii lei pentru anul 2023, 8.672,00 mii lei pentru anul 2024,  
conform anexei nr.2 ,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
  

   Art.3. Aprobă bugetul local detaliat la cheltuieli pe sectiuni de 
functionare respectiv dezvoltare, capitole şi subcapitole paragrafe, în sumă de 

19.509,60 mii lei pentru anul 2021, din care credite bugetare destinate stingerii 
plăților restante 0,00 mii lei, respectiv estimările în suma de 24.641,00 mii lei pentru 
anul 2022, 23.506,00 mii lei pentru anul 2023, 8.672,00 mii lei pentru anul 2024, 

conform anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

  Art.4. Aprobă bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii 

detaliat la venituri pe sectiunea de functionare , respectiv dezvoltare , pe capitole şi 
subcapitole în sumă de 252,00 mii lei pentru anul 2021, respectiv estimările în 
suma de 259,00 mii lei pentru anul 2022, 266,00 mii lei pentru anul 2023, 273,00 

mii lei pentru anul 2024, conform anexei nr.4,  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

   Art.5. Aprobă bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii 

detaliat la cheltuieli pe sectiuni de functionare respectiv dezvoltare, pe capitole şi 
subcapitole paragrafe, în sumă de 252,00 mii lei pentru anul 2021, din care credite 

bugetare destinate stingerii plaților restante 0,00 mii lei, respectiv estimările în suma 
de 259,00 mii lei pentru anul 2022, 266,00 mii lei pentru anul 2023, 273,00 mii lei 
pentru anul 2024, conform anexei nr.5,  care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

  Art.6. Aprobă lista de investiții pentru anul 2021 în suma de 8.121,43 
mii lei, conform anexelor 6a si 6b  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

   Art.7. Aprobă finanțarea  organizării de către compartimentul de 
specialitate a evenimentelor  culturale, sportive în valoare totală de 130 mii lei  

(capitol 67.02.03.30 – articol 20.30.30 ) conform anexei nr. 7,  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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   Art.8. Aprobă  pentru anul 2021 cofinanțarea cultelor in suma de 60 mii 

lei (capitol 67.02.50 – articol 59.12) 
 

   Art.9. Aprobă  pentru anul 2021 finanțarea programelor sportive realizate 
de structurile sportive de drept privat in suma de 40 mii lei (capitol 67.02.50 – articol 

59.20) 
   Art.10. Aprobă  pentru anul 2021 cofinanțarea copiilor instituționalizați 

cu suma de 24 mii lei  (capitol 68.02.06 – articol 51.01.01) 
 

   Art.11. Aprobă  pentru anul 2021 finanțarea serviciilor de asistenta 
sociala a persoanelor vârstnice cu suma de 67,20 mii lei (capitol 68.02.50.50 – articol 

20.01.30) 
              Art.12. Aprobă numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de 

baza pe anul 2021  conform anexei 8 ,care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.     
      

  Art.13. Aprobă achitarea cotizațiilor, aporturilor pentru asociații, fundații 
aferente anului 2021, în suma de 38 mii lei (capitol 80.02.01.10 – articol 59.11) 

conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            
    Art.14. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 
primăriei. 
 

  Art.15. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Primarul localității precum şi compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate a primarului.  
 

                   Art.16. Prin grija secretarului general al  unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează  
                             - Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
    - Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului. 

 
  Borsec, la 16 aprilie 2021 

 
 
 

                   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


