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AVIZAT SECRETAR GENERAL UAT CICÂRLĂU  
                                                                                                                             GEORGELA POP  
 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE    NR.   75/ 22 octombrie    2021 
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2021 

 
 

Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures, analizând temeiurile juridice, 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 al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  
d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  
e) Legea  nr. 24/2000  privindnormele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
g) Legea  contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 
i) Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul  2021; 

           j) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;  
 
Luând act de : 
Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cicârlău, referatul de aprobare al  

proiectului nr.6291/2021, raportul compartimentului de resort nr.6292/2021; referatul 
Compartimentului contabil nr.6293/2021 din care reiese necesitatea modificării  bugetului local, 
prin rectificare; 

- Hotărârea  Consiliului Local nr. 30/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 

2021, HCL nr 35/2021,  HCL nr.40/2021,  54/2021 si HCL nr. 60/2021  privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2021; 

- HG nr.1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului, 

- HCJ nr.198/29.09.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru drumuri 
comunale pe anul 2021, 

 - Adresa Scolii Gimnaziale Cicarlau nr.6385/27.10.2021 prin care se solicita aprobarea 
virarilor de credite intre articole in cadrul aceluiasi capitol bugetar, 

- Contractul de finantare  nr. 335/233t/11.08.2021, Programul operational  
competitivitate  privind ,, Achizitia  de echipamente  din domeniul tehnologiei –it mobile, 
respectiv tablete, echipamente si dispositive necesare activității didactice pentru elevii si cadrele 
didactice din invatamantul preuniversitar, Comuna Cicarlau, judetul Maramures;  
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 - Adresa  nr. /2021  a firmei SC ELSACO SOLUTIONS SRL   care solicită  achitarea  
contravalorii contractului de finantare de la bugetul local până la recuperarea   fondurilor  
nerambursabile;  

 
În temeiul:  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,art. 129, alin 1 si alin 2, lit b, 

art. 139, alin.3, lit a , art. 196, alin 1, lit a , art. 197 si art. 198  din OUG nr. 57/2019, Codul 

administrativ, cu modificărle si completările ulterioare;  

 
PROPUN  

 
Art. 1 Se aprobă rectificarea  bugetului  local al Comunei Cicârlău pe anul 2021, aprobat 

prin HCL nr. 30/2021,  după cum urmează: 
 
 Se majoreaza bugetul propriu cu suma de +395 mii lei, dupa cum urmeaza: 
La partea de venituri: 

- la indicator 110206  –      + 360  mii lei 

- la indicator 110205  –      +   35 mii lei             

La partea de cheltuieli: 
Cap 6702- se majoreaza creditele bugetare cu suma de 9 mii lei , suma necesara pentru 

asigurarea cheltuielilor cu taxe si avize in vederea intocmirii SF privind obiectivul de investitii 
”Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la caminul cultural din 
Bargau, judetul Maramures”; 

Cap 7002- se majoreaza creditele bugetare cu suma de 285 mii lei, suma repartizata pentru 
finantarea obiectivului de investitii „Retea de gaz Ilba”  

Cap 7402- se majoreaza creditele bugetare alocate la titlul II- bunuri si servicii cu suma de 
66 mii lei, suma necesara pentru asigurarea cheltuielilor cu transportul si colectarea deseurilor 
menajere aferente lunilor august- septembrie 2021 

Cap  8402- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 35 mii lei, suma repartizata 
astfel: 

- suma de 15 mii lei pentru finantarea obiectivului „ Asfaltare strada Primaverii 

Cicarlau” 

- suma de 2 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu taxe si avize in vederea 

intocmirii SF privind obiectivul de investitii ”Reabilitare si modernizare drumuri si 

strazi in comuna Cicarlau, judetul Maramures” 

- suma de 18 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu reparatiile curente la 

drumurile si strazile din comuna 

 
 Deasemenea in urma analizarii veniturilor si cheltuielilor bugetului local s-a constatat 

necesitatea modificarii repartizarii creditelor bugetare la unele capitole bugetare de cheltuieli. 
In baza art.49 din Legea nr.273/2006 privind legea finantelor publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, propun aprobarea virarilor de credite, in forma de mai jos: 
 

Nr. Crt Capitol/subcapitol 

bugetar 

Indicatori Influenta 

-mii lei- 

1 660250 2002 - 40 

2 700250 
710101 -55 

203030 -50 
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2002 -2 

3 700205 710101 -478 

4 700206 203030 +12 

5 67020307 2002 +135 

6 6502 

710103 +478 

200102 -3 

200103 -10 

200104 -2.4 

200530 15.4 

      
Se aproba modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2021, dupa cum urmeaza: 
 

- Se diminueaza creditele bugetare alocate obiectivului” Realizare teren fotbal Handal” in 

suma de 5 mii lei si se redistribuie la cap.6702 - titlul II- bunuri si servicii cu aceeasi suma  

- Se diminueaza creditele bugetare alocate obiectivului” Amenajare parc central Cicarlau” in 

suma de 50 mii lei si se redistribuie la cap.6702 - titlul II- bunuri si servicii cu aceeasi suma  

- Se diminueaza creditele bugetare alocate obiectivului” Retea alimentare cu apa Cicarlau” 

in suma de 478 mii lei si se redistribuie la cap.6502 - titlul IX- active nefinanciare cu 

aceeasi suma  

 
Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire la 
legalitate 
              - Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Maramureş 
              - Primarului comunei Cicârlău  

  -  Compartimentului contabil  
   -  Secretarului general  al comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiintă publică 
 
 
 

INITIATOR  
PRIMAR 

 Sorin LUPȘE 
 
 
             Vizat  
 Compartiment contabil  
 Simona Claudia BOZGA 


