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HOTĂRÂREA NR. 17/ 2021 

privind aprobarea bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2021 

 

 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 14 

aprilie 2021, convocat prin Dispoziția nr. 46/2021, emisă de primarul comunei 

Dănești, județul Harghita; 

 

Având în vedere: 

- Decizia nr.2/18.03.2021 al șefului Administrației Județeană a Finanțelor Publice 

Harghita privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Harghita 

a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 conform anexa nr. 1, repartizarea pe 

unitățile administrativ-teritoriale din județul Harghita a cotei defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-

2024 conform anexa nr. 2, repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale, sumele 

alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit de 63% pe anul 2021conform 

anexa nr. 3; 

- Decizia nr.3/31.03.2021 al șefului Administrației Județeană a Finanțelor Publice 

Harghita privind sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea 

cheluielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și 

municipiului București pe anul 2021;  

- adresa nr. 2826/31.03.2021 al Administrației Județeană a Finanțelor Publice 

Harghita privind comunicarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pe anul 2021, precum și repartizarea pe trimestre a cotei de 14% din 

impozitul pe venit pe anul 2021; 

- adresa Consiliului Județean Harghita nr. 41354/2021, privind Hotărârea Consiliului 

Județean nr.61/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

orientative a 20% și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale și a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2022-2024; 

- adresa Liceului Tehnologic Petőfi Sándor din comuna Dănești nr. 570/2021 privind 

necesarul bugetar aferent anului 2021 ; 

- adresa Instituției Prefectului județul Harghita nr. 4489/SL/12.03.2021 privind 

prevederile legale în legătură cu adoptarea bugetului local, înreg. cu nr. 360/2021; 

- adresa Instituției Prefectului județul Harghita nr. 308/19.02.2021 privind 

cuprinderea în bugetul local a sumelor aferente creșterii siguranței în unitățile de 

învățământ; 
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- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe 

anul 2021 nr.......................... ; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr………………..; 

- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr……………….; 

- raportul de avizare a tuturor comisiilor de specialitate a Consiliului Local al 

comunei Dăneşti, înregistrat sub nr....................; 

Luând în considerare:  

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr. 85/2020 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2021; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr.1/2021 privind aprobarea 

utilizării unei sume din excedentul bugetului din buget local pentru acoperirea 

deficitului secțiunii de dezvoltare și din venituri proprii si subvenții al comunei 

Dănești pentru acoperirea deficitului secțiunii de funcționare pentru anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr.8/2021 privind utilizarea 

excedentului anual al bugetului local pe anul 2020 al comunei Dănești; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr.13/2021 privind utilizarea 

excedentului anual al bugetului local pe anul 2020 al comunei Dănești; 

Ținând cont de proiectele: 

- “Reabilitare instalații și dotare Casa de Cultură comuna Dănești, sat Dănești”, 

realizat în cadrul PNDR, finanțat prin contractul de finanțare nr. 

C0760CM00021772100101 din 28.03.2018 

- “Dezvoltarea infrastructurii educaționale Liceul “Petőfi Sándor”, comuna 

Dănești și reabilitare grajd/schimbare destinație în ferma educațională”, realizat 

în cadrul PNDR, finanțat prin contractul de finanțare nr. 

C0720EM00011772100471 din 21.12.2017 

-  “Modernizarea și reabilitarea energetică a primăriei Comunei Dănești”, realizat 

în cadrul PNDL, programul MDRAP, finanțat prin contractul de finanțare nr. 

3860/07.12.2017 

- “Construire Remiza PSI Comuna Dănești”, realizat în cadrul PNDL, programul 

MDRAP, finanțat prin contractul de finanțare nr.1869/06.03.2018 

- “Dezvoltarea infrasructurii educaționale a liceului tehnologic “Petofi Sandor” 

din comuna Dănești”, realizat în cadrul PNDL, programul MDRAP, finanțat 

prin contractul de finanțare nr. 2499/22.03.2018 

- “Reabilitarea străzii Reh”, realizat în cadrul PNDL, programul MDRAP, 

finanțat prin contractul de finanțare nr. 2500/22.03.2018 

-  „Modernizarea drumurilor de interes local”, ADI DKSZ, realizat în cadrul 

PNDL, programul MDRAP, finanțat prin contractul de finanțare nr. 

1865/06.03.2018 

- “Elaborarea planului urbanistic general (PUG)” 

În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 15/ 2021 bugetului de stat pe anul 2021; 
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- art. 1, art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) și alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 8, și art. 19 alin. 

(1) lit. a., art. 20 alin (1) lit. a.,art. 25 lit. (g), art. 26 alin.(4) și alin. (6), și art. 39 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 

- art. 112 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice 

locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privin Statutul aleșilor locali; 

- Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară 

garantat în plată; 

- art. 4 alin. 1 din Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de 

învățământ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- din Legea nr.1/2011 privind educația națională, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- din Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- din Legea nr.448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţie publică, republicată; 

În temei ul prevederilor art.87, art. 88, art. 129 alin.(4) lit. „a”, alin. (5), art.139 

alin.(3) lit. „a” și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul general al localităţii Dăneşti pe anul 2021 în sumă de 

23.377,00 mii lei la venituri şi în suma de 26.152,70 mii lei la cheltuieli, (din care 

suma de 2.774,90 mii lei reprezintă excedentul la sfârşitul anului 2020), conform 

anexei nr.1. 

 

Art.2. Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole al 

localităţii Dăneşti pe anul 2021 în sumă de 23.299,00 mii lei şi în suma de 26.062,00 

mii lei la cheltuieli pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli şi subcapitole pe anul 

2020 (din care suma de 2.763 mii lei reprezintă excedentul la sfârşitul anului 2020), 

conform anexei nr.2. 

 

Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri 

proprii şi subvenţii în sumă de 78,80 mii lei la venituri şi în sumă de 90,70 mii lei la 

cheltuieli pe anul 2021 (din care suma de 11,90 mii lei reprezintă excedentul la 

sfârşitul anului 2020) conform anexei nr.3. 
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Art. 4. Se aprobă lista cu investiţii al fondurilor externe nerambursabile pentru 

anul 2021 în sumă de 5.641,25 mii lei conform anexei nr.4.  

 

Art. 5. Se aprobă lista cu investiţii pentru anul 2021 în sumă de 17.076,83 mii lei 

conform anexei nr.5. 

 

Art.6. Se aprobă numărul de personal din aparatul propriu şi din cadrul 

serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Primăriei Dăneşti şi fondul de 

salarii pe anul 2021 al acestora conform anexei nr.6. 

 

Art.7. Se aprobă estimările bugetului comunei Dănești pe anii 2021-2023, după 

cum urmează: 

 

Estimări anii 

2021-2023 

Bugetul local Bugetul instituţiilor 

publice finanţate 

integral din venituri 

proprii 

Bugetul general 

estimare pe anul 2021 3.184 83 3.267 

estimare pe anul 2022 3.000 86 3.086 

estimare pe anul 2023 3.006 90 3.096 

 

Art.8. Anexele nr.1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Dăneşti prin Compartimentul financiar-contabilitate, impozite și taxe locale. 

 Art.10. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dăneşti, 

Compartimentului financiar-contabilitate, impozite și taxe locale, Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice Harghita şi Instituţiei Prefectului judeţului Harghita în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, prin grija d-nei secretar general, și 

totodată se afișează la sediul Primăriei comunei Dănești, precum și pe site-ul comunei 

Dănești.  
 

Dăneşti, la 14 aprilie 2021 

Președintele de ședință,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Norbert Lászó 

 ………………….……………………  Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 

 

………………….………………… 

 

 


