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HOTĂRÂREA     NR.    99  / 21  decembrie     2021 
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2021 

 
 

Consiliul Local al comunei Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în sedintă extraordinara in 
data de  21 decembrie  2021, 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; 

           
Luând act de : 
Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cicârlău, referatul de aprobare al  

proiectului nr. 6768/2021, raportul compartimentului de resort nr.6769/2021; referatul 
Compartimentului contabil nr.6766 /2021 si  din care reiese necesitatea modificării  bugetului local, prin 
rectificare  cu sumele primite de la bugetul de stat si de la consiliul judetean  , prin: 
         - HG nr.1264/2021  privind  alocarea  unei sume din Fondul de  rezerva bugetara la dispozitia 

Guvernului, prevazut in  bugetul de stst  pe anul 2021, pentru unele  unitati   administrativ teritoriale;  

      - HCJ nr.318/16.12.2021 privind repartizarea de sume din fondul la dispozitia consiliului      
judetean pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de 
infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare; 

- 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,  HCL nr. 60/2021, 70/2021  si 90   privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2021; 

Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul  consiliului local ; 

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

art. 139 alin.1 si 2 , art. 196, alin 1, lit a , art. 197 si art. 198  din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ, 

cu modificărle si completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂSTE  

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

HCL nr. 30/2021,  după cum urmează: 
 

La partea de venituri: 
 suplimentarea bugetului de venituri cu suma de + 274  mii lei,  dupa cum urmeaza: 
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 la indicator 040205 –      +  24 mii lei 

 la indicator 110206 -      +  250 mii lei 

 
             La partea de cheltuieli: 

 Sectiunea functionare 

   
  Cap.6802 – suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 12 mii lei, suma repartizata pentru plata 
concediilor de odihna pentru anul 2021 al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 
 

 Sectiunea dezvoltare 

  Cap.6502 – suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 200 mii lei, suma repartizata la titlul IX- 
active nefinanciare- suma necesara pentru inlocuirea invelitoarei la acoperisul Scolii nr.2 din localitatea 
Ilba; 
  Cap.7002 – suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 62 mii lei, suma repartizata la titlul IX- 
active nefinanciare- suma necesara pentru amenajarea parcului central; 
 

 
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 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNAT  
        Radu Ovidiu BALAN                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   
                                                                                                       Georgela POP   
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  extraordinară din data de 21 decembrie   2021 , cu 
următoarele voturi: 

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

 


