
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr. 37 

Din data de 19 august 2021 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 

  

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş, întrunit în sedinţa ordinară din data de 19 august 

2021 

Având in vedere : 

- referatul de aprobare nr. 3937 din 03.08.2021 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 3988 din 09.08.2021 al Compartimentului buget și finanțe; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local nr. 4069 din 18.08.2021; 

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. c) și art. 49  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
   

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2021 prin majorare cu suma de 42,00 mii 

lei la partea de venituri din care 38,00 mii lei la art. 07.02.01.02 ”Impozit și taxa pe cladiri de la 

persoane juridice” și 4,00 mii lei la art. 07.02.02.02 ”Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice”, 

iar la partea de cheltuieli suma de 42,00 mii lei se repartizează pe capitole și articole bugetare, 

conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local prin diminuare cu suma de 48,00 mii lei la 

capitolul 84.02.03.01 Drumuri și poduri, la articolul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de 

transport și majorare cu suma de 48,00 mii lei la capitolul 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul 

învățământului, la articolul 71.01.30 Alte active fixe și prin diminuare cu suma de 25,00 mii lei la 

capitolul 84.02.03.03, articolul 71.01.30 Alte active fixe și majorare cu suma de 25,00 mii lei la 

capitolul 84.02.03.01”Drumuri și poduri” articolul 71.01.01 ”Construcții”.  

 

 Art.3. (1) Se retrage de pe Lista obiectivelor de investiții investiția ”Achiziționare greder 

tractabil” prevăzută la poziția nr. 14 din Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021, 

aprobată prin Hotărârea nr. 20 din data de 15 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local pentru 

anul 2021, iar suma de 48.000 lei, aferentă acestei investiții se realocă investiției ”Elaborare Studiu 

de fezabilitate pentru construire Sală de educație fizică școlară în satul Boghiș”. 

 

 (2) Se modifică investițiile ”Elaborare Studiu de fezabilitate pentru construire Sală de educație 

fizică școlară în satul Boghiș”, ”Construire trotuar si betonat sant Nagygyurisikator” și 

”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Boghiș” prevăzute la poziția nr. 

8, nr. 18 respectiv nr. 20 din Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021, aprobată prin 

Hotărârea nr. 20 din data de 15 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 și vor 

avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.   

 

   



  

 Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 

Compartimentul buget și finanțe. 

       

 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Primarul comunei Boghiş 

- Compartimentul buget și finanțe 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei. 
 

 

 

                  PREȘEDINTE                               CONTRASEMNEAZĂ                 

                 DE ȘEDINȚĂ                           SECRETAR GENERAL 

            SZENTMIHÁLYI ATTILA-CSABA               FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 1  

la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOGHIȘ 

Nr. 37 din data de 19 august 2021 

 

 

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 

 

Mii lei 

 

                PREȘEDINTE                               CONTRASEMNEAZĂ                 

               DE ȘEDINȚĂ                           SECRETAR GENERAL 

          SZENTMIHÁLYI ATTILA-CSABA               FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 

 

 

 

Capitolul, paragraful, articolul 

bugetar/ Obiectivul de investiții 

Buget 

inițial 

Influența Buget 

rectificat 
+ - 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI DEZVOLTARE 

 

PARTEA DE CHELTUIELI 

Total buget local – Cheltuieli 5.526,70 42,00 0,00 5.568,70 

51.02.01.03 Autorități executive 1.655,00 25,00 0,00 1.680,00 

Articolul 20.01.09  Materiale si 

prestari de servicii cu caracter 

functional 
104,00 25,00 0,00 129,00 

65.02.50. Alte cheltuieli in 

domeniul invatamantului 
102,00 2,00 0,00 104,00 

Articolul 57.02.03  Tichete de cresa 

si tichete sociale pentru gradinita 
2,00 2,00 0,00 4,00 

67.02.50. Alte servicii in domeniile 

culturii, recreeri si religiei 
197,20 7,00 0,00 204,20 

Articolul 20.01.09  Materiale si 

prestari de servicii cu caracter 

functional 
15,00 7,00 0,00 22,00 

68.02.50.50   Alte cheltuieli in 

domeniul asistentei sociale 
37,00 2,00 0,00 39,00 

Articolul 57.02.01 Ajutoare sociale 

in numerar 
4,00 2,00 0,00 6,00 

70.02.06 Iluminat public și 

electrificări rurale 
76,00 6,00 0,00 82,00 

Articolul 20.01.09  Materiale si 

prestari de servicii cu caracter 

functional 
30,00 6,00 0,00 36,00 



 

 

ANEXA nr. 2 

la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOGHIȘ 

Nr. 37 din data de 19 august 2021 
 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 

PE ANUL 2021 

-lei- 
Denumire obiectiv/ 

Proiect/categ de investitie aprobata 

Buget-

sursa  

de 

finantare 

Capitol/titlu 

de chelt. 

bugetara 

Credite 

bugetare 

aprobate ptr. 

aunul curent 

Credite de 

angajament 

aferente 

anului curent 

Valoarea 

angajamen

te 

legale 

incheiate 

in anul 

curent 

Credite bugetare destinate stingerii 

oblig.de 

plata rezultate din angajam legale incheiate 

       din care pentru plata: 

Total credite 

bugetare 

destinate platii 

obligatiilor 

rezultate din 

angajamente 

legale  

incheiate 

Angajame

nte 

Legale 

inch. 

In anii 

anter. 

Cu termen 

de pl. in 

anii 

anter.resta

nte 

la 31.12 

anul 

precedent 

Angajam.le

gale 

Incheiate in 

anii 

anteriori cu 

termen de 

pl.in anul 

curent 

Angajamente 

Legale 

incheiate in 

anul current 

cu termen de 

plata in anul 

curent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 

Construire Sală de educație fizică 

școlară  

A 65.02/71 148.000 148.000 0 0 0 148.000 148.000 

Construire trotuar si betonat sant 

Nagygyurisikator 

A 84.02/71 50.000 50.000    50.000 50.000 

Modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii de drumuri în 

comuna Boghiș 

A 84.02/71 75.000 75.000    75.000 75.000 

 

                 PREȘEDINTE                                    CONTRASEMNEAZĂ                                

     DE ȘEDINȚĂ                               SECRETAR GENERAL 

                SZENTMIHÁLYI ATTILA-CSABA                           FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 


