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ROMANIA
JUDETUL ARAD

coNsrlrul LocAL AL coMUNEr eAnsn

Rominia. Jud. Arad, Com. B6rsa, cp,3L7O25, teUfax 0257321101

HoTARAREA NR 54
din data de 30.09.2021

privind rectificarea bugetului local si a bugetului activittfilor finanlate integral
sau pa(ial din venituri proprii al comunei B6rsa pe anul 202L

si estim5ri pentru 2022,2023,2024

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

- proiectul de hotdrire iniliat de c5tre primarul comunei din care reiese
necesitatea aprob5rii rectificirii bugetului local si a bugetului activit5lilor finanlate integral
sau parlial din venituri proprii al comunei B6rsa pe anul 2021si estimiri pentru2022,2023,
2024;

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

- prevederile Legii nr. 27312006, privind finanlele publice locale cu modificHrile

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

locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. t51202L, Legea bugetului de stat pe anul }AZL
- Legea 22712015, privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- adresa DGRP Timigoara nr ARG_STZ_70361L1AD120.09.2021 privind alocarea pe

trimestrul lll2021 a unor sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit estimat a fi incasat
la bubetul de stat la nivelul fiec5rei UAT.

- avizul favorabil al comisei pe domeniul de specialitate de la nivelul Consiliului
Local B6rsa dat proiectului de hotdr6re;

- votul unanim al unui numHr de 10 consilieri ce particip5 la vot, din totalul de
10 pre:^enli la gedinfa de ast5zi, in favoarea proiectului de hotdr6re prezentat.

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

HorAnAgrr:
Art 1.- Se aprob5 rectificarea bugetul local 9i bugetul activittlilor finanlate integral sau

parlial din venituri proprii al comunei Bdrsa pe anul 202L si estimtri pentru 2022,2023,
2024 dup5 cum urmeazS:



Buget
initial
202L

Buget
rectificat

202L

Estimari
2022

Estimari
2023

Estimari
2024

Total venituri buget local 3803,13 3886,93 29LL,00 27L6,30 2585,80

Total cheltuieli buget local - din care: 3989,85 4073,55 29Lt,00 27L6,30 2585,90

Cap. 51.02 Autoritati publice si actiuni
externe

1509,60 1508,60 L436,20 1260,50 L2t2,00

Cap. 6L.02 Ordine publica si siguranta
nationala

24,20 33,70 5r00 5,00 5,00

Cap. 65.02 Invatamint 210,10 228,30 210,80 215,80 195,80

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

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

Cap. 70.02 Locuinte, seruicii si dezvoltare
publica

666,72 722,72 158,00 134,00 72,00

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

to

- mii lei -

Total buget activit5lilor finanlate integral sau pa4ial din venituri proprii:

- mii lei -

Aft 2.- Se aprob5 finanlarea cheltuielilor de dezvoltare a Bugetului Local pe anul 2020 din
excedentul anilor anteriori, in sum5 totar5 de 186.718,56 lei, din care
100.000 lei pentru obiectivul Reabilitare si modernlzare Cimin Cultural B6rsa
86.718,56 lei pentru obiectivul Realizare Studiu de Fezabilitate pentru infiinlare sistem
distributie gaze naturale
Alt 3'- Cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinleazfi primarul Comunei B6rsa.
Prezenta se comunicH cu:
Primarul Comunei B6rsa;
Locuitorii Comunei B6rsa, prin afigare;
Institulia Prefectului- Judetul Arad.

PREgEDINTE DE gEDINTA
FAUR MARIANA

't;g

Buget
initial
202L

Buget
rectificat

202L

Estimari
2022

Estimari
2023

Estimari
2024

Total venituri bugetul activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

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

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Cap. 83.10 egricutturry
piscicultura si vinatoare

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

SECRETAR GEN


