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ROMANIA
JUDETUL ARAD

coNsrLrul LocAL AL coMUNEr sAnsn

Rominia. Jud. Arad, Com. Birsa, cp,317025, tel/fax 0257321101

HOTARAREA NR 20
din data de 23.O4,2O2L

privind aprobarea bugetului local si a bugetului activitSlilor finanlate integral
sau parlial din venituri proprii al comunei B6rsa pe anul 202t

si estimiri pentru 2022,2023,2024

Consiliul local al comunei B6rsa, jud. Arad, intrunit in sedinta ordinar5, azi data de
mai sus, av6nd in vedere:

- proiectul de hot5r6re iniliat de cttre primarul comunei din care reiese
necesitatea aprobirii bugetului local si a bugetului activitililor finanlate integral sau parlial
din venituri proprii al comunei B6rsa pe anul 2021si estim6ri pentru2022,2023,2024;

- raportul intocmit de catre compartimentul de specialitate de la nivelul
consiliului local;

- prevederile Legii nr. 27312A06, privind finanlele publice locale cu modificirile

9i complet5rile ulterioare;
- prevederile art. 39 alin. 6 din Legea nr. 27312006, privind finantele publice

locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 151202L, Legea bugetului de stat pe anul 2021
- Legea 22712015, privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- adresa DGRP Timigoara nr ARG_STZ_2A4ilL8.03.202L privind preciztri in

leg5tur5 cu veniturile 9i cheltuielile bugetelor locale;
- adresa DGRP Timigoara nr ARG_STZ _2A261L8.03.2021 privind repaftizarea pe

unit5li administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adEugat5 9i
impozitul pe venit, aprobate prin Legea Bugetului de Stat pe anul 202L - estim5ri 2022-
2024;

- adresa DGRP Timigoara nr ARG_STZ_20251L8.03.2021 privind repaftizarea pe
unitili administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adtugatt pentru
finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor, municipiilor,
sectoarelor 9i Municipiului Bucuregti aprobate prin Legea Bugetului de Stat pe anul 202L -
estimdri 2022-2024;

- adresa nr.724513I.03.2021 a Cl Arad, prin care ni se comunica prevederile
HCJ Arad nr. 9B/3L,03.202L, privind repartizarea sumelor alocate din cota de 60/o din
impozitul pe venit pentru anul 202L,9i a estim5rilor din cote defalcate din impozitul pe

venit 9i din taxa pe valoarea adiugat5 pentru anii 2022 2024, pentru suslinerea
proiectelor de infrastructuri care necesiti cofinantare localS;
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finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor, minicipiilor,
sectoarelor 9i Municipiului Bucuregti aprobate prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2020 9i
estim5ri pentru 202L,2022,2A23, destinate finan!5rii de baz5 a unitSlilor de invSlEmint
preuniversitar de stat, pentru cheltuielile prevtzute la aft. 104 alin . (2) lit. b)-d) din Legea
educaliei na[ionale nr. Ll20I1, precum gi pentru finanlarea burselor;

- adresa DGRFP Timigoara nr ARG-STZ-2277106.04.202L privind repartizarea
pe trimestre a sumelor alocate din taxa pe valoarea ad5ugat5;

Locar sarsa o:.'';rt':ffiffiT'.tff."Jl[ 
ot domeniul de specialitate de la nivelul consiliului

- votul unanim al unui num6r de 9 consilieri ce pafticip5 la vot din totalul de 10
prezenli la gedinla de astHzi, ?n favoarea proiectului de hotirSre prezentat.

In temeiul aft. 139 alin(l);i art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr.5712019, privind
Codul administrativ:

HorinAgre:
Att 1.- Se aprob5 bugetul local 9i bugetul activitSlilor finanlate integral sau parlial din

venituri proprii al comunei B6rsa pe anul 202L si estim5ri pentru 2022,2023,2024 dup5
cum urmeazt:

- mii lei -
Buget
202L

Estimari
2022

Estimari
2023

Estimari
2024

Total venituri buget local 3803,13 2911,00 27t6,30 2585,80

Total cheltuieli buget local - din care: 3989,85 29Lt,0A 27L6,30 2585,80

Cap. 51.02 Autoritati publice si actiuni externe 1508,60 L436,20 1260,50 L2t2,00

Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala 24,20 5,00 5,00 5,00

Cap. 65.02 Invatamint 2 10,10 210,80 215,80 195,80

Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie 155,00 15,00 15,00 15,00

Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala 910,00 1086,00 1086,00 1086,00

Cap. 70.02 Locuinte, seruicii si dezvoltare
publica

666,72 158,00 134,00 72,00

Cap. 84.02 Transporturi 515,23 0,00 0,00 0,00

Total buget activitElilor finanlate integral sau parlial din venituri proprii:

- mii lei -
Buget
2021

Estimari
2022

Estimari
2023

Estimari
2024

Total venituri bugetul activitatilor finantate integral
sau paftial din venituri proprii

600.00 600.00 600.00 600.00

Total cheltuieli bugetul activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii - din care:

600.00 600.00 600.00 600.00



Cap. 83.10 Agricultura, silvicultura, piscicultura
si vinatoare

600.00 600.00 600.00 600.00

Att 2.- Se aprobi finanlarea cheltuielilor de dezvoltare a Bugetului Local pe anul 2020 din
excedentul anilor anteriori, in sum5 total5 de 186.718,56 lei, din care
100.000 lei pentru obiectivul Reabilitare si modernizare Ctmin Cultural Birsa
86.718,56 lei pentru obiectivul Realizare Studiu de Fezabilitate pentru infiinlare sistem
distributie gaze naturale

Aft 3.- Cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinleazi primarul Comunei B6rsa.
Prezenta se comunic5 cu:
Primarul Comunei B6rsa;
Locuitorii Comunei 86rsa, prin afigare;
Institulia Prefectului- Judelul Arad
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