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JUDEŢUL ARGEŞ 

COMUNA  MOŞOAIA 
Satul Moşoaia, str. Calea Drăgăşani, nr.95. 

C.F. 5010153 
Tel./Fax: 0248/294001; Tel. 0248/294198 
e-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com 

NR. 16.663/22.12.2021 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

PRIVIND  

-RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, BUGET 

LOCAL AL COMUNEI MOȘOAIA, PE ANUL 2021 

 
În conformitate cu: 

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 - Prevederile Legii nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1.264 din 17.12.2021 privind alocarea unei sume din Fondul 

derezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele 

unități administrativ-teritoriale. 

Având în vedere: 

- adresa nr. 262636/22.12.2021 primită de la Agenția Națională de Administrare Fiscală - 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Argeș; 

În baza prevederilor art.136 alin.1 și 8 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, înaintez Consiliului Local al Comunei Moșoaia Proiectul de 

hotarare privind aprobarea rectificării a VII-a a bugetului general de venituri și cheltuieli al UATC 

Moșoaia pentru anul 2021, în calitate de initiator.  

În conformitate cu art.129 alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a), ale art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, supun atenției Consiliului Local dezbaterea și aprobarea Proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului general de venituri și cheltuieli al UATC 

Moșoaia pentru anul 2021 astfel: 

 alocarea suplimentară a sumei de 220,00 mii reprezentând ”Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale” astfel: 

o 110,00 mii lei pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare la capitolul drumuri; 

o 110,00 mii lei pentru reparații curente la capitolul drumuri; 
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 alocarea sumei de 0,18 mii lei ce s-a încasat de la Agenția Județeană Plăți și Inspecție 

Socială pentru plata ajutoarelor pentru combustibilii solizi sau lichizi conform contului 

de execuție la data de 21.12.2021 având în vedere că suma de 30,24 mii lei a fost 

bugetată confor ultimului buget rectificat al anului 2021; 

 

 

Iniţiator, 

PRIMAR, 

NECULA ION 
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JUDEŢUL ARGEŞ 

COMUNA  MOŞOAIA 
Satul Moşoaia, str. Calea Drăgăşani, nr.95. 

C.F. 5010153 
Tel./Fax: 0248/294001; Tel. 0248/294198 
e-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com 

NR. 16.664/22.12.2021 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de Hotărâre 

PRIVIND  

-RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, BUGET 

LOCAL AL COMUNEI MOȘOAIA, PE ANUL 2021 

 
 

În conformitate cu: 

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021 cumodificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1.264 din 17.12.2021 privind alocarea unei sume din Fondul derezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale 

Având în vedere: 

- adresa nr. 262636/22.12.2021 primită de la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș; 

-contul de execuție la 21.12.2021 pentru contul ”Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea 

locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri” 

 

1. Propun aprobarea rectificării Bugetului local de venituri ṣi cheltuieli pe anul 2021 conform Anexa 

nr.1 care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate: 

 

SECŢIUNEA A – BUGET LOCAL 

  TOTAL VENITURI:       12.251,98 mii lei 

  TOTAL CHELTUIELI:  16.634,48 mii lei 

 

I. Secțiunea de funcționare: 

 Total venituri:             11.169,98 mii lei 
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 Total cheltuieli:  11.169,98 mii lei 

 

II. Secțiunea de dezvoltare: 

Total venituri:              1.082,00 mii lei 

 Total cheltuieli:  5.464,50 mii lei 

 

 

       CONSILIER JURIDIC,                                                     PRIMAR,          

      PĂUN REMUS-COSMIN            NECULA ION 

 

Ȋntocmit, 

CONSILIER SUPERIOR, 

OLTEANU VICTORIȚA 
 



Anexa 1 la raportul de specialitate Nr.16.664/22.12.2021 

 

 

1. Propun aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Comunei Moșoaia pe anul 

2021 ȋn trimestrul IV, astfel: 

 

VENITURI 

SECTIUNEA FUNCTIONARE 

 

Denumire indicator                                          Trim.IV 

Cod     11.02.06    “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata                                

                               pentru echilibrarea bugetelor locale”               + 220,00 mii lei 

Cod    42.02.34     “Subvenții pt acordarea ajutorului pt încălzirea    

                              locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”                              +      0,18 mii lei 

 

TOTAL VENITURI (Sectiunea functionare):                                                   + 220,18 mii lei

  

VENITURI 

SECTIUNEA DEZVOLTARE 

 

Denumire indicator                                           Trim.IV 

TOTAL VENITURI (Secțiunea dezvoltare):                                                  +      0,00 mii lei 

 

 

C H E L T U I E L I 

SECTIUNEA FUNCTIONARE 

                                             Trim.IV 

Cap. 68.02.15.01 “Ajutor social”                                                    +  0,18 mii lei 

 din care:                                                                                                                             

57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar”       + 0,18 mii lei 

 

Cap. 84.02.03.01 “Drumuri ṣi poduri” din care:                                    +220,00 mii lei  

20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”: + 110,00 mii lei 

20.02      „Reparații curente”:                                                            + 110,00 mii lei 

 

TOTAL CHELTUIELI (Sectiunea functionare):                                                               + 220,18 mii lei  

 

 

C H E L T U I E L I 

SECTIUNEA DEZVOLTARE 

 

                                            Trim.IV 

 

TOTAL CHELTUIELI (Sectiunea dezvoltare):                                                                 +  0,00 mii lei    
 

                

    PRIMAR,                                                                                                CONSILIER JURIDIC,                                                                

NECULA ION                                                                                           PĂUN REMUS-COSMIN    

       

 

                                                                                     Ȋntocmit,    

                                                                      CONSILIER SUPERIOR 

                                                                      OLTEANU VICTORIȚA           


