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Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Chetriș pentru anul 2021 în a
doua lectură.
în conformitate cu prevederile articolului 14(2), litera (n) din Legea privind
administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, articolului 21 din Legea
privind finanțele publice locale, nr. 397-XV din 16.10.2003, cu modificările și
complectările ulterioare, a articolelor 24.47 ,55 din Legea privind finanțele publice și
responsabilități bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, Legea finanțelor publice locale
nr.397-XV din 16.10.2003, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și
modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.2019 din
24.12.2015, Legea privind actele normative nr.100 din 22.12.2017 și avizul comisiei
consultative de specialitate consiliul comunal DECIDE :
1. Se aprobă bugetul primăriei comunei Chetriș pentru anul 2021 în lectura a doua
la venituri în sumă de 3323,2 mii lei și la cheltuieli în sumă de 3323,2 mii Iei.

2. Se aprobă :
2.1. Sinteza veniturilor bugetului local, cheltuielilor principale prezentate în
în anexa nr. 1.
2.2. Efectivul - limită al statelor de personal din instituțiile bugetare finanțate
de bugetul local prezentat în anexa nr.2 .
2.3. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată în
instituțiile bugetare , finanțate de la bugetul local și în sumă totală pe
mijloacele speciale preconizate spre încasare de către instituțiile
bugetare pe serviciile prestate prezentat în anexa nr.3

2.4. Cuantumul Fondului de Rezervă calculat în proporție de mai puțin de 1 %
din volumul cheltuielilor de bază în sumă de 32,9 mii lei, prezentat în
anexa nr. 4 .

2.5 Cotele impozitelor și taxelor locale prezentate în anexa nr. 5.
3. Datoriile creditoare înregistrate la 01 ianuarie 2021 ale instituțiilor bugetare vor fi
achitate din contul și în limita alocațiilor aprobate pentru anul 2021 .
4. Executorii de buget vor asigura :
- legalitatea utilizătrii alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate,
- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii
privind achizițiile publice .

5. Se autorizează primarul comunei, Condru Constantin să redistribute mijloacele
financiare cu destinație specială aprobate în cadrul uneia și aceleiași grupe
principale de cheltuieli.
6. în procesul de executare a bugetului contabilul șef, Angela Rusu va opera
modificările respective în limitele prevăzute în legislație .
7. Responsabilul de executarea deciziei este primarul comunei, Condru Constantin .
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