ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA ȚEȚCHEA
LOCALITATEA ȚEȚCHEA Nr. 90
CIF: 4705942; Tel/fax:0259344704; e-mail: primaria.tetchea@cjbihor.ro; www.tetchea.ro
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli
pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 2021
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind întocmirea bugetului inițial de
venituri și cheltuieli pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 2021,
înregistrat cu nr. 2044/ 13.04.2021;
- Raportul de specialitate a compartimentului cu atribuții în domeniul financiar – contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea la Proiectul de hotărâre privind
întocmirea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de
dezvoltare pe anul 2021, înregistrat cu nr. 2045/ 13.04.2021;
- Adresa DGFP Bihor nr. 1939/07.04.2021 privind repartizarea pe trimestre a sumelor
defalcate din TVA pe anul 2021;
Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate,
Văzând votul consilierilor în funcție prezenți, 13 din totalul de 13 în funcție,
În baza prevederilor:
- art. 1 alin. (2), lit. e), art. 16 alin. (1), lit. b) și art. 29 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
- art. 1 alin.(2), lit. a), art. 3, art. 4, art. 5, art. 19 alin. (1), lit. a), art. 25, art. 26, art. 36, art. 58
alin. (1^1) și art. 82 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare,
- art. 6 din Legea nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021.
În temeiul prevederilor art. 87 alin. (3), art. 88, art.129 alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4),
lit. a), art.139 alin. (3), lit. a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Țețchea
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. a) Se aprobă bugetul inițial de venituri și cheltuieli pentru secțiunea de
funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 2021 :

- lei Denumirea indicatorilor
VENITURI –TOTAL
Impozit pe venit
Imp pe venit din transfer proprietate imobiliară
Cote si sume def. din imp pe venit
Cote def din imp pe venit
Sume alocate din imp. pe venit pentru echilibrare
Impozite si taxe pe proprietate
Impozit pe cladiri pers fizice
Impozit si taxa pe cladiri pers juridice
Imp teren pers fizice
Imp si taxa teren pers juridice
Imp teren extravilan
Sume defalcate din TVA
Sume def din TVA pt finanţarea chelt descentralizate

Cod indicator
00.01
03.02
03.02.18
04.02
04.02.01
04.02.04
07.02
07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03
11.02
11.02.02

Valoare
10.048.460
5.000
5.000
1.396.000
551.000
845.000
1.629.730
95.650
952.260
147.000
34.820
400.000
2.857.000
1.562.000

Sume def din TVA pt echilibrare
Sume def din TVA pt finanţare înv particular acreditat
Taxe pe utilizarea bunurilor
Impozit asupra mijl de transport pers fizice
Impozit asupra mijl de transp pers. juridice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii
ALTE IMP SI TAXE FISCALE
Alte imp si taxe
VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din concesiuni si închirieri ( redev. miniera )
Venituri din dividende
AMENZI, PENALITĂŢI SI CONFISCĂRI
Venituri din amenzi si alte sancţiuni
SUBVENŢII
Subvenţii pt acordare ajutor pt încălzire
Subvenţii de la bugetul de stat ptr. finanţarea sănătăţii
SUME PRIMITE DE LA UE
Fondul Social European -Prefinantare
CHELTUIELI – TOTAL
AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Alte cheltuieli
Active financiare
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
Fond de rezerva
PROTECŢIE CIVILĂ
Cheltuieli materiale
INVĂŢĂMÂNT
Bunuri si servicii
Transferuri interne –finanţarea învăt. particular
Asist socială – drepturi copii cu CES
Asist socială – tichete de grădiniţă
Burse scolare
Finantare proiect FSE
SĂNĂTATE
Cheltuieli de personal
Active nefinanciare ( infiintare centru medical )
CULTURĂ , RECREERE SI RELIGIE
Cheltuieli materiale
Proiecte cu finanţare din FEADR
Alte cheltuieli – Asociaţii si fundaţii
Alte cheltuieli – susţinere culte
Active nefinanciare- construire capele
Active nefinanciare- reabilitare Camin Hotar
ASIGURĂRI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cheltuieli de personal ( asistenţi personali + centru)
Cheltuieli materiale
Indemnizaţie persoană cu handicap
Asistenţă socială – Ajutoare urgentă
Subvenţii – ajutor încălzire lemne
LOCUINŢE , SERV. SI DEZV PUBLICĂ

11.02.06
11.02.09
16.02
16.02.02.01
16.02.02.02
16.02.03
18.02
18.02.50
30.02
30.02.05.30
30.08.03
35.02
35.02.01.02
42.02
42.02.34
42.02.41
48.02
48.02.02.03
49.02
51.02
51.02.10
51.02.20
51.02.59
51.02.71
54.02
54.02.50
61.02
61.02.20
65.02
65.02.20
65.02.55
65.02.57
65.02.57
65.02.59
65.02.58
66.02
66.02.10
66.02.71
67.02
67.02.20
67.02.58
67.02.59
67.02.59
67.02.71
67.02.71
68.02
68.02.10
68.02.20
68.02.57
68.02.57
68.02.57
70.02

1.130.000
165.000
592.340
463.540
124.800
4.000
200.000
200.000
2.992.580
2.867.810
124.770
120.000
120.000
170.000
40.000
130.000
85.810
85.810
10.607.220
2.861.010
1.564.000
1.089.710
58.800
148.500
10.000
10.000
60.000
60.000
667.010
311.300
165.000
36.000
46.000
16.000
92.710
157.140
130.000
27.140
2.097.560
194.800
558.760
49.000
80.000
1.015.000
200.000
1.636.000
1.228.800
46.200
290.000
10.000
61.000
1.570.250

Bunuri si servicii
Active nefinanciare- Infiintare retea gaz
PROTECŢIA MEDIULUI
Bunuri si servicii – Salubritate
Canalizare – Active nefinanciare
AGRICULTURĂ
Bunuri si servicii
TRANSPORTURI
Bunuri si servicii – Reparaţii curente – drumuri
Active nefinanciare- reabilitare drum Hotar- Fasca

70.02.20
70.02.71
74.02
74.02.20
74.02.71
83.02
83.02.20
84.02
84.02.20
84.02.71

1.356.250
214.000
542.410
537.410
5.000
34.000
34.000
971.840
956.840
15.000

Precum și programul de investiții ca anexă la bugetul local, potrivit formularelor din
,,Scrisoarea Cadru privind contextul macroeconomic, metodología de elaborare a proiectelor de
buget pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022 – 2024, precum și limitele de cheltuieli stabilite
pe ordonatorii principali de credite”.
b) Excedentul la sfârșitul exercițiului bugetar aferent anului 2020, în sumă de 558.750,69
lei, pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2021 (Dotarea căminelor culturale din comuna Ţeţchea) se utilizează conform destinaţiei în
cadrul secțiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectului,aprobată prin H.C.L. nr. 9 din
28.01.2021.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul si
compartimentul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Tetchea .
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, cu:
- Instituţia prefectului, judeţul Bihor;
- Primarul Comunei Țețchea;
- Compartimentul financiar contabil;
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local;
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florian - Marius Scorțe

Nr. 24 din 22 aprilie 2021
Total consilieri în funcție: 13
Consilieri prezenți: 13
Vot: 9 voturi ,,Pentru”, 1 vot ,,Împotrivă”, 3 voturi ,,Abținere”

CONTRASEMNEAZĂ,
P.Secretar general,
Florian Bronț
Consilier juridic,
Janett – Gabriela Covrig

