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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NA.SA. UD 

CONSILIUL LOCAL LECHINTA 

HOT.A.RARE 

Lechinfa, nr.506 
Tel. 0263-274433, Fax: 0263-274325 

E-mail: prim a rialechinta@yahoo.com 
Website: http://www.cornunalechinta.ro 

privincl aprobarea bugetului local de venituri ~i cheltuieli al comunei Lechinta pe anul 
2021 

Consiliul local al conmnei Lechinta ,judetul Bistrita- Nasaud convocat in ~edinta 
ordinara 111 data de 21.04.2021; 

A vand 1n vedere: 
-proiectul de hotarare nr.102/23 .03 .2021,initiat de primarul comunei Lechinta; 
-referatul de aprobare 1ntocmit de primarul comunei Lechinta, 1nregistrat sub nr. 2280 

/22.03 .202 l ; 
-rapo11ul de specialitate nr. 2402 /23.03.2021 1ntocmit de d-na Deac Crina - ~ef birou 

buget-contabilitate Ill cadrul aparatului de specialitate al primarului ; 
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15 / 2021; 

prevederi le Legii nr.16/202 l Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 
2021 ; 

- prevederile art.2(1) pct.50,5 l ~i (2)( 6), art.14(6)-(8),ait. l 9 (1 ), m1.20 (1) lit.a, art.25, 
art.26, m1.32(l), (2), m1.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45 ~i mt.46 din 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Hotararii Consiliului Local Lechinta nr. 80 din 16.12.2020 privind 
aprobarea taxelor ~i impozitelor locale pentru anul 2021; 

-Adresa nr. 7073/26/01.04.202 I ,a Institutiei Prefectului Judetul Bistrita
Nasaud,tnregistrata la primaria comunei Lechinta sub nr.2763/02.04.202 l; 

-Decizia nr. 4 /2021 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita- Nasaud 
privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TV A pentru 
echilibrarea bugetelor locale ~i a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale,a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,ora~elor ~i numicipiilor destinate finantarii 
drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare, 
finantarea ajutorului pentru 1ncalzirea locuintei cu Lemne, carbuni ~i combustibili petrolieri 
pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate 111 scopul 
stimularii participarii 111 invatamantul pre~colar, a drepturilor copiilor cu cerinte educationale 
speciale integrati 111 invatamantul de masa, a sumelor destinate finantarii serviciilor publice 
comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale 
cornunelor,ora~elor ~i municipiilor,a finantarii cre~elor,a sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la ni velul judetului,a sum el or defalcate din TV A pentru 
drumuri pentru anul 2021 ~i a estimarilor pentru anii 2022-2024,inregistrata la Institutia 
Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud cu nr. IID/7098/01.04.2021 , care 1mpreuna cu anexele 
corespunzatoare sunt publicate pe siteul V{\VW.prefectura bn.ro,la capitolul bugetc locale ; 

-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita- Nasaud nr.29/26.03.2021privind 
repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale Ill anul 2021 a fondului la dispozitia 
Consililui Judetean Bistrita-Nasaud ~i a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale ~i din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2022-2024; 

-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita- Nasaud nr.30/26.03.2021 privind 
repartizarea sumelor defalcate din TV A pentru finantarea cheltuiclilor descentralizate la 
nivelul judetelor pe anul 2021,catre unitati administrativ-teritoriale care implementeaza 
,,Programul pentru ~coli al Romaniei "i:n judetul Bistrita-Nasaud; 



-Scrisoarea cadru nr.462196 / 18.01.2021 elaborata de Ministerul Finatclor 
Publice,privind contextul macroeconomic metodologia de elaborarc a proiectelor de buget pe 

anul 2021 ~i a estimarilor pentru anii 2022-2024 ,precum ~i limita sumelor defalcate 
din taxa valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ~i comunicata de A.J.F.P 
Bistrita-Nasaud ~i imegistrata la Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud cu 
nr.IID 1440/21.01.20241; 

-Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003privind transparenta decizionala in 
administratia publica; 

- aviz favorabil nr.3128 din 20.04.2021 al Comisiei de specialitate economico
financiara al consiliului local Lechinta ; 

- aviz favorabil m.3117din 20.04.202 I al Comisiei de specialitate juridica al 
consiliului local Lechinta ; 

- aviz favorabil nr.3106 din 20.04.2021 al Comisiei de specialitatc invatamant al 
consiliului local Lechinta ; 

-prevederile art.129 alin.(4) lit.a) , art.139 alin. (3) lit.a), din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 privind Coclul administrativ cu moclificarile ~i completarile ulterioarc; 

In temeiul art.129 alin.(1 ), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modifiearile ~i completarile ulterioare; 

HOT AR.A.~TE 

Art.1.(1) Se aproba bugetul general centralizat de venituri ~i cheltuieli al comunei 
Lechinta pe anul 2021,la venituri 111 suma de 18.055,2 mii lei,la eheltuieli in suma de 19.693,2 
mii lei,conform anexei nr.1. 

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri ~i cheltuieli al comunei 
Lechinta pe anul 202 I s-a fiicut cu respectarea prevederilor art.14 alin.(7) din Legea 
m.273/2006, cu moclificarile ~i completarile ulterioare. 

Art.2.(1) Se aproba bugetul local detailat la venituri pe capitole ~i subcapitole ,~i la 
cheltuieli pe capitole ,titluri ,aiticole de cheltuieli ,subcapitole ~i paragrafe pe anul 2021 ,la 
venituri 111 suma de 17.643 mii lei,la cheltuieli :in smna de 19.262 mii lei,confonn Anexei 
nr.2. 

(2)Se aproba bugetul local detailat la venituri pe capitole ~i subcapitole ~i la cheltuieli 
pe capitole ,pe sectiuni ,titluri,articole de eheltuieli, subcapitole ~i paragrnfe, dupa cum 
urmeaza: 

a) seetiunea de functionare cu venituri Ill suma de 7.244 mii lei ~i cheltuieli Ill suma de 
7.244 mii lei; 

b)sectiunea de dezvoltare cu venituri 111 suma de 10.399 mii lei si eheltuieli 111 suma de 
12.018 mii lei; 

(3)Se aproba utilizarea excedentului allual al bugetului local al comunei Lechinta pe 
anul 2021 in suma de 1.619 mii lei pelltru investitii iu sectiunea dezvoltare (se aplica 
prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare); 

Art.3. Se aproba bugetul institutiilor publice ~i activitatilor finantate integral sau partial 
din venituri proprii pe amtl 2021, la venituri in suma de 94 mii lei, la eheltuicli 111 suma de 
113 mii lei,conform anexei nr.3. 

Art.4. (l)Se aproba bugetul ereditelor interne pe amt! 2021, la venituri 333,20 mii lei 
iar la chcltuieli 333,20 mii lei ,conform anexei nr.4. 

(2) Se aproba utilizarea excedenhtlui anual al bugetului creditelor interne al 
eornunei Lechinta pe amt! 2021 111 suma de 333,20 mii lei pentru illvestitii in sectiunea 
dezvoltare. 

Art.S. Se aproba programul de investitii publice pe anul 2021 pe grupe de investitii ~i 
surse de finantare conform anexei nr.5. 

Art.6. Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.7. Prezenta hotarare intra 111 vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin 
afi~are la sediul consiliului local ~i se publica 111 Monitorul Oficial al Judetului Bistrita
Nasaucl. 

Art.8.Cu ducerea la 111deplinire a prezentei hotarari se 111credinteaza primarul comunei 
Lechinta ~i ~efa biroului buget-contabilitate din cadrul primariei Lechinta. 

Art.9. Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Lechinta 
astfel: din totalul de 15 consilieri prezenti, 15 consilieri,voturi,,pentru",O voturi,,abtineri",O 
voturi,, 1mpotriva". 

Art.10. Secretarul general al unitatii administrativ - teritoriale va comunica prezenta 
hotararea cu: 
-Primarul comunei Lechinta; 
-Birou buget- contabilitate ~i resurse umane care va comunica Directiei Generale a 
Finantelor Publice Bistrita-Nasaud 
-Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud 

PRE$EDINTE DE $ED INT A, 

MAN LIVI  IGEL

Nr.22 
Din 21.04.2021 




