
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ  

COMUNA CĂLĂRAȘI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLĂRAȘI 

 

Proiect de HOTĂRÂRE NR.90 

DIN 11.11.2021 

 

Privind aprobare rectificare BVC, an 2021 

 

Analizând proiectul de hotărâre pentru rectificare BVC, an 2021 

Tinând cont de : 

1. Raport initiator primar Ioan Vasile RACOLȚA nr.5641/11.2021 

2. Referat de specialitate nr. 5622/11.11.2021 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 modificarile si completarile 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. cerere solicitare Sc.Gimnazială Călărași nr. 5316/26.10.2021 

8. Aviz comisia de specialitate nr.1  

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

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLĂRAȘI ADOPTĂ PREZENTA 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.l..Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la secțiunea de funcționare  

astfel: 

         1.1 Secțiunea Funcționare primărie :suma totala de 11000 lei    

La  capitolul 51 la  art 20.01.05 carburanti se diminueaza cu 5000 lei. 

                                 Art 20.30.30 alte servicii se diminueaza cu 6000 lei 

Suma totala diminuata este 11000 lei care va fii repartizata in cap 70 iluminat  public , art 20.01.30. 

         1.2 De la secțiunea funcționare primărie se retrage de la capitolul 51,  art.20.01.20 suma de 

63.000 lei  care va fii repartizata la Școala Gimnazială Călărași la urmatoarele articole: 20.01.01 

=1500 lei, 20.01.02=2800 lei, 20.01.03=12000 lei, 20.01.04=300 lei, 20.01.05=4100 lei, 

20.01.06=4600 lei, 20.01.07=5000 lei, 20.01.08=300 lei, 20.01.30=27000 lei, 20.13.00=800 lei, 

20.14.00=1100 lei, 20.30.30=3500 lei 

        Total  Școală  Gimnazială Călărași functionare  se repartizează suma de 63000 lei 

 

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

 

Art.3 Prezenta hotarare se comunică: primarului comunei in vederea ducerii la indeplinire, 

compartimentului financiar, Instituției Prefectului județul Cluj. 

           Inițiator                                                                                 avizat 

            Primar                                                                         Secretar general 

  Ioan Vasile RACOLȚA                                                  Ofelia Nastasia BONDA 

 

 


