
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ  

COMUNA CĂLĂRAȘI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLĂRAȘI 

 

HOTĂRÂRE NR. 92 

DIN 28.12.2021 

Privind aprobare rectificare buget de venituri și cheltuieli an 2021, cu suma 21.820 lei 

 

 

Tinând cont de : 

1. Raport initiator primar Ioan Vasile RACOLȚA nr.6409/20.12.2021 

2. Referat de specialitate nr. 6391/17.12.2021 intocmit de dna Nistor Julieta Cristina, consilier 

principal la compartimentul financiar 

3. Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Călărași și lista de investitii an 2021 aprobată 

conform HCL nr. 35/15.04.2021, anexa nr.1 și anexa nr.2, cu modificările si completările ulterioare. 

4. Legea contabilității nr. 82/1991-republicată. 

5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  

6. Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 

7. adresa nr. 6336/15.12.2021 repartizare sume prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj 

nr.229/15.12.2021 anexa , pct. 19 prin care se repartizează suma de 21.820 lei comunei Călărași din 

impozitul pe venit incasat suplimentar pe anul 2021. 

8.       Notă de fundamentare nr. 6401/17.12.2021 prin care se justifică necesitatea utilizării sumelor 

pentru intreținere drumuri. 

9.         dispoziție primar  nr. 278/20.12.2021  

10.       avizul comisiei de specialitate nr.3 al consiliului local Călărași. 

 

        In temeiul art.129 alin.4 lit.a coroborat cu  139 alin. 3, lit. a, art.196 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLĂRAȘI ADOPTĂ PREZENTA 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.l.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, an 2021, la secțiunea de 

funcționare prin majorare cu suma de 21.820 lei și alocarea acesteia la capitolul 84 articolul 

20.01.30 bunuri și servicii, cheltuieli cu intreținerea drumurilor,  conform anexei parte integrantă 

din prezenta hotărâre.       

       

Art.2. Primarul comunei Călărași, jud. Cluj, duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.3 Prezenta hotarare se comunică: primarului comunei Călărași, compartimentului financiar, 

Instituției Prefectului județul Cluj. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA                                               CONTRASEMNEAZĂ 

CONSILIER LOCAL                                                                 Secretar general 

Mădălina –Cristina DUȚU                                                      Ofelia Nastasia BONDA 

 

 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11…….. voturi “ pentru “ ( din cei 11 consilieri la vot au fost 

prezenti …11…. ),” impotriva”…0……,” abtineri”…0…….. 


