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HOTĂRÂREA  nr. 30  / 20 aprilie 2021 
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2021  

 
Consiliul Local al comunei Cicârlău , judetul Maramures , întrunit în sedintă ordinară în 

data de  20 aprilie 2021,  având în vedere temeiurile legale, respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu completările ulterioare; 

f)  Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică legislativă pentru 

elaborarea  actelor normative, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

g) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Luând act de  :  
         -  proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cicârlău privind aprobarea bugetului 

local pe anul 2021, referatul de aprobare al primarului nr. 2400/2021, referatul 
compartimentului contabil  nr. 2402/2021  si raportul compartimentului  de resort nr. 2401 
/2021; 

        - Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului bugetului local pe anul 
2021, în contextul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare si  afişarea proiectului 
bugetului local pe anul 2021 la Primăria comunei Cicârlău, în contextul prevederilor art. 39 
alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare,  conform procesului verbal  nr.  1895/23.03.2021 ;  
 -  Adresa  Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures nr. MMG-STZ-
852/2021  privind   comunicarea  Deciziei  Sefului Administratiei Judetene a Finantelor 
Publice  Maramures nr.  2/17.03.2021,  nr. 3/17.03.2021, adresa  nr. 850/17.03.2021 
privind estimarea  veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2022-
2024, anexa cu  sumele repartizate  pentru  anul 2021 si  estimari 2022-2024, Adresa nr. 
MMG-STZ-1070/01.04.2021  a Adminitratiei  Judetene a Finantelor Publice Maramures  
privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe  valoarea adaugat[ pentru 
bugetele locale pe anul 2021 , 66/2020, Decizia nr. 5/2021 a Administratiei Judetene a 
Finantelor Publice Maramures;  
-  Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local; 
 

http://www.comunacicirlau.ro/


 În temeiul : 
-  Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
-  Legii nr. 16/2021  a bugetului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 2021;  
- Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
153/2017, cu modificările ulterioare; 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal 
– bugetare , cu modificările si completarile ulterioare ;  
-  art. 8, art. 9 alin. (5), art. 44 alin. (6), art. 88 alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 alin.(2) şi 
art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 80/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021; 
-  Legea nr. 53/2003 privind Codul Munci , republicată, cu modificările sic ompletările 
ulterioare;  
     - art. 87, art. 88, 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) , alin 4, lit a art.139,alin3, lit a,  art. 196 alin 
1, lit a, art.197 si art. 198  din OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu completările  
si modificările  ulterioare ; 

 
HOTĂRĂSTE 

 
  

Art. 1. ( 1) Se aprobă bugetul  local pe anul 2021  asa cum este prevăzut în anexa 1 
la prezenta hotărâre. Bugetul local pe anul 2021  se stabileşte la venituri în sumă de  7290 
mii lei și la cheltuieli, în sumă  7290 mii lei. 
 (2) Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de 
bază, potrivit art. 26 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 2. 
(3) Se aprobă obiectivele de investiții ce se vor realiza în anul 2021 potrivit anexei nr. 3 . 
(4) Întrucât cheltuielile cu salariile  aparatului administrativ sunt stabilite doar până în luna  
septembrie  inclusiv   a anului 2021 se aprobă ca la momentul realizarii veniturilor necesare 
sau la momentul la care Comuna Cicârlău va beneficia de repartizare de sume de 
echilibrare din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale sau/și a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sau alta sursa 
de finantare  de la instituțiile județene sau centrale, cu prioritate se va rectifica bugetul local 
al Comunei Cicârlău pe anul 2021 pentru asigurarea salariilor personalului până la sfârșitul 
anului .  
(5) Întrucât cheltuielile cu salariile  asistentilor personali si indemnizatiile lunare ale 
persoanelor cu handicap grav  sunt stabilite doar până în luna august a anului 2021, se 
aprobă ca la momentul realizarii veniturilor necesare sau la momentul la care Comuna 
Cicârlău va beneficia de repartizare de sume de echilibrare din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale sau/și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale sau alta sursa de finantare  de la instituțiile județene 
sau centrale, cu prioritate se va rectifica bugetul local al Comunei Cicârlău pe anul 2021 
pentru asigurarea salariilor personalului până la sfârșitul anului 
(6) Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2020  în sumă de 511 
mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2021. 



(7) Excedentul activităților finanțate integral din venituri proprii aferent anului 2020 în 
cuantum de 90 mii lei se utilizează pentru finanțarea secțiunii de funcționare pe anul 2021 . 
 (8) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri 
proprii în sumă totală de 130 mii lei. 

.Art. 2 . (1) Veniturile bugetului local pe anul 2021 reprezintă limite minime de 
realizat care permit efectuarea cheltuielilor. 
 (2) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2021 reprezintă limite maxime care nu 
pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii. 
(3) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli 
de către ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita 
creditelor bugetare aprobate. 

Art. 3.  Directorul Școlii Gimnaziale Cicârlău  în calitatea de ordonator terțiar de 
credite, potrivit prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) și (4) și art. 
22 alin. (1) și (3) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru 
realizarea sarcinilor unităţii de învăţământ cu personalitate juridică pe care o conduce, 
inclusiv a părților acesteia, potrivit prevederilor din bugetul aprobat şi în condiţiile stabilite 
prin dispoziţiile legale. 

Art. 4.- (1) Ordonatorul principal de credite aprobă, potrivit atribuţiilor stabilite prin 
lege ori prin prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor 
prevăzute în bugetul local, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de 
perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. 
(2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local ori în bugetul 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, altele decât Școala Gimnaziala Cicârlau , se 
aprobă de către ordonatorul principal de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă 
de control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, 
încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe baza notelor de 
fundamentare/referatelor de necesitate prezentate de conducătorii instituţiilor şi serviciilor 
publice interesate. 
(3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării oricăror 
cheltuieli aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din bugetul local se stabilesc de către 
ordonatorul principal de credite, în condiţiile legii. 

Art. 5. - (1) Primarul comunei Cicârlău  asigură punerea în aplicare a prezentei 
hotărâri, inclusiv efectuarea prin dispoziție a acestuia a următoarelor operațiuni: 
a) virarea de credite; 
b) rectificarea bugetului local. 
(2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) se validează de 
consiliul local la prima ședință a acestuia. 

Art. 6. - Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului general  al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Cicârlău 
şi Institutiei Prefectului   judeţului Maramureș , Compartimetului contabil şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet.   
 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNAT  

           Nicolae DORCA                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   

                                                                                             Georgela POP    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 20  aprilie   2021, cu următoarele 
voturi: 

Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  13 
Voturi pentru    13 
Voturi împotrivă  

 
 
 



JUDETUL: MARAMURES

Unitatea administrativ-teritoriala: COMUNA CICARLÃU

Formular: 11/01

PROIECT BUGET LOCAL  PE ANUL 2021 

Buget 2021

PREVEDERI ANUALE

TOTAL 

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL PE ANUL 2021, 

din care:
7267

VENITURI PROPRII , din incasari de impozite si taxe locale 1776

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , din care: 1752

Cote defalcate din impozitul pe venit 1237

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale
515

Sume defalcate din TVA , din care: 2717

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu bunuri si 

servicii in invatamant, tichete gradinita, evidenta populatiei, 

finantarea drepturilor copiilor cu cerinte speciale, etc

1139

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1578

Subventii de la bugetul de stat 511

EXCEDENT BUGET LOCAL 511

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL PE ANUL 

2021, DIN CARE:
7267

Autoritati executive 1736
Cheltuieli de personal 1445

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 291

Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor
188

Cheltuieli de personal 153

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 35

Politie locala 56
Cheltuieli de personal 51

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 5

Protectie civila si protectia contra incendiilor 5
COVID 10

Invatamant 680

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 218

Burse elevi 67

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R



Naveta cadre didactice 15

Tichete gradinita 16

Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 14

Lucrari de reparatii scoli 25

Reabilitare scoala Handal 10

Intretinere gradinita Ilba 10

Achizitie 3 centrale scoli 30

Investitii: 

Reabilitare gradinita Cicarlau 90

Echipamente IT scoala 15

Amenajare centru multifunctional Cicarlau Vii 170

Sanatate 75
Reabilitare dispensar uman 75

Cultura, recreere si religie

Camine culturale 220
Cheltuieli de personal 33

Cheltuieli de intretinere si functionare 17

Cadouri copii Craciun 10

Toalete camin Bargau 30

Inlocuire acoperis camin Cicarlau 130

Sala Sport 83
Cheltuieli de personal 63

Cheltuieli de intretinere si functionare 10

Reabilitare sala sport Cicarlau 10

Asistenta sociala in caz de invaliditate 845
Cheltuieli de personal asistenti personali 552

Cheltuieli indemnizatii handicap 249

Pregatire profesionala asistenti personali 5

Ajutor social

Ajutor incalzire 5

Ajutoare de urgenta/sociale 34

Iluminat public si electrificari rurale 172
Consum iluminat public 67

Reparatii si intretinere iluminat public 50

Iluminat festiv 25

Extindere si modernizare iluminat public 30

Alimentare cu gaze naturale in localitati 300
Investitii: 

Extindere retea gaz Ilba si Cicarlau 300
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si 

dezvoltarii comunale
1215

Intabulari 30

Sistem supraveghere video comuna 95

Reabilitare troite 10

Amenajare spatii joaca 50

Reabilitare capela Ilba 10

Evaluare dom public 35

Amenajare parc central 100

Etapa I-Realizare mini teren fotbal Handal 10



Amenajare centru civic 10

Confectionare statii autobus 10

Investitii: 

Actualizare PUG 155

Retea alimentare cu apa Cicarlau 700

Salubritate 151
Transport gunoi menajer/taxa depozitare 151

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 140
Decolmatari/igienizari 50

Deszapezire 80

Indiguiri vai 10

Drumuri si poduri 1391
Reparatii drumuri si strazi comunale 150

Rigole carosabile 40

Investitii: 

Modernizare strada Lazuri 50

Parcare dispensar Ilba 30

Asfaltare str. Sperantei 20

Reabilitare str. Rozetei, str.Viilor 80

Refacere trotuare Ilba 20

Modernizare drumuri agricole 50

Modernizare drum comunal 102 Handalu-Ilbei 200

Modernizare str Turan 15

Asfaltare drum Pompe 25

Asfaltare strada Vasile Lucaciu 80

Modernizare strada Pinilor 25

Asfaltare strada Primaverii 250

Drumul Maramuresului 45

Modernizare retea stradala de drumuri 311

Buget 2021

PREVEDERI ANUALE

TOTAL 

TOTAL VENITURI BUGET activitati finantate din 

venituri proprii si subventii PE ANUL 2021, din 

care:

130

VENITURI PROPRII , din incasari de impozite si taxe locale 40

Subventii de la bugetul de stat 0

EXCEDENT 90

TOTAL CHELTUIELI BUGET activitati finantate din 

venituri proprii si subventii  PE ANUL 2021, DIN 

CARE:

130

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

Lucrari de reparatii drumuri pasune 30

Lucrari anexa gospodareasca 50

Achizitie terenuri -zona turistica 50

PRIMAR

LUPSE SORIN

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R





COMUNA CICARLAU

Anexa nr. 2 la HCL nr.____  /2021

 - mii lei-

Cheltuieli salariale in bani                  

Cod 10.01

Contributii             

Cod 10.03

51 17+13 CONSILIERI 141.44 3.06 144,5*10 LUNI = 1445

54 2 14.91 0.39 15,3*10 LUNI  =  153

61 1 4.98 0.12  5,10*  10 LUNI  = 51

67 2 8.99 0.61 9,60* 10 LUNI = 96

68 25 59.95 1.38 61,33* 9 LUNI = 552

2297

PRIMAR Inspector superior

Sorin LUPSE Simona BOZGA

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2021

CENTRALIZATOR

TOTAL

Capitol Numar posturi finantate

Stat de plata lunar, din care :

Total salarii        



STAT DE FUNCTII PE ANUL 2021

CENTRALIZATOR
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 ANEXA nr.3  la HCL nr. __//2021 
                                      

 
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII 

PE ANUL 2021 
                                                                         - mii lei- 

NR 
CRT 

CAPITOL 
BUGETAR 

OBIECTIV 

V
A

L
O

A
R

E
 

REPARTIZARE 
TRIMESTRIALA 

LUCRARI IN 
CONTINUARE 

LUCRARI NOI 
ALTE CHELTUIELI 

DE INVESTITII 
I II III IV 

1 
65.02 

Invatamant 

1. Amenajare centru 
multifunctional Cicarlau 
Vii  

 

 
 
 
2.Reabilitare gradinita 

Cicarlau 
 

 
 
 

 
 
3.Echipamente IT 
invatamant 

170 
 
 

90 
 

15 
 

    

TOTAL 275     

2 
70.02 

Servicii,dezv 
publica 

1.Retea de gaz Ilba 
2.Modernizare si 
extindere iluminat public 

 
 
 
3.Retea alimentare cu apa 
Cicarlau 
4.Amenajare parc central 
Cicarlau 
5. Realizare teren fotbal 
Handal 
 
 

6.Sisteme de supraveghere 
in comuna 
7. Actualizare PUG 

300 
30 

 
700 

 
100 

 
10 

 
 

95 
 
 

155 

    

TOTAL 1390     



 

 
 
3 

 
84.02 

Drumuri 

1.Modernizare drum 
comunal 102 Handalu- Ilbei 
2. Modernizare retea de 
drumuri comunale 

 
 
 
 
3.Asfaltare drum Cicarlau vii  
4.Modernizare drumuri agricole 
5. Modernizare si asfaltare strada 
Vasile Lucaciu, Cicarlau 
6.Asfaltare strada Primaverii, Cicarlau 
7.Drumul Maramuresului 
8.Modernizare strada Pinilor,Handal 
9.Reabilitare strada Rozetei si strada 
Viilor, Ilba 
10.Modernizare strada Lazuri 
11.Modernizare strada Turan 
12.Asfaltare strada Sperantei 
13.Parcare Dispensar Ilba 

 
 
 
 
 
 

200 
 

311 
 

25 
50 
80 
 

250 
45 
25 
80 
 

50 
15 
20 
30 

    

TOTAL 1181     

TOTAL GENERAL 2846     

 
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 

PRIMAR:LUPSE SORIN 


