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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind adoptarea Bugetului general al unității administrative- teritoriale pe anul 2021. 
 
 
 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţă ordinară din data de ______ 
2021, 
 Analizând Referatul de aprobare al Primarului Comunei Zăbala privind aprobarea Raportului de 
evaluare privind adoptarea Bugetului general al unității administrative- teritoriale pe anul 2021 și Raportul 
de specialitate, întocmite în acest sens. 
Având în vedere  
 - Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; Legea nr.16/2021 a bugetului social de stat pe 
anul 2021; Legea 273/2006 a Finanţelor Publice locale actualizată ; Legea 227/2015 privind codul fiscal, 
actualizata ; Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna, nr.42 din 2021, privind aprobarea repartizării, pe anul 
2021, a sumelor reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean, a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, precum și Decizia 
nr.6/01.04.2021 a Șefului de Administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  pentru 
estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2022, 2023 și 2024. 
 - Decizia nr.4 din 18.03.2021 a şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Covasna privind aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor - cod 11.02.02-cota din impozit 
pe venit  
 - Decizia nr.3 din 18.03.2021 a şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Covasna privind aprobarea cotei din impozit pe venit cod 04.02.01,sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetului local cod 11.02.06,  a sumelor din cota de 14% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2022, 
2023 și 2024. 
 In temeiul prevederilor art.l29 alin.( 2) litera "c" alin.( 4) litera "a" si art. 139 alin.(1) si alin.(3) 
litera "g "din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Adoptă bugetul local de venituri şi cheltuieli şi bugetul pe secţiune de funcţionare şi pe 

secţiune de dezvoltare, detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 2021, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Aprobă programul de investiţii pe anul 2021 conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



           Art. 3. Aprobă utilizarea excedentului în sumă de 2056,74  mii lei din anii precedenţi pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare. 
          Art. 4 . Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Dl. primar Fejér Levente. 

 
 
 
 

Zăbala,  ….............….2021 
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