
 
 

             
 

HOTĂRÂRE* 
Referitor la : Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2021    
 

Avand în vedere : 
• Referatul de aprobare  privind prezentarea și motivarea  proiectului de hotarare 

înregistrat cu nr. 70 din  16.04.2021  întocmit de  către inițiator -  primar Cărămizaru Nicolae 
; 

• Referatul nr. 3433    / 12.04.2021     întocmit de compartimentul financiar – contabil 
din cadrul Primariei Morunglav; 

• Adresa Administratiei Judetene  a Finantelor Publice  Olt privind repartizarea  sumelor 
pentru anul 2021 conform Deciziei  nr. 12/31.03.2021    și art. I ,pct. 22 din  O.U.G. nr. 
63/2010  ; 

• Hotărârea Consiliului județean Olt nr.  55  din 09.04.2021 privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2021; 

• Prevederile art. 4 lit. b) și d) art. 5 alin. 4) lit. a ,b,c ) art. 6 alin. 1)  lit. b-c) ,alin. 2) alin 6) 
lit. a) din Legea Bugetului de stat pe anul 2021  ,nr. 15/2021 ; 

• Prevederile art. 1 alin. (2) ,lit. a) ,art. 5  ,art. 14 alin. (7) ,art. 26 alin. (4) art. 39 alin.6)  , 
art. 41 și art. 49 alin. (3)  din  Legea  nr. 273/2006  privind finanţele publice locale ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art.38 alin.(3) lit. (e-f) și art. 40 din Legea  nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art. 34 alin. 2) și alin 7) din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 114 
privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene cu modificările și completările ulterioare ;  

• Prevederile art. 7 alin. 1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica locala ,republicata; 

• Avizul consultativ favorabil nr.      din 21.04.2021 al Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico –soc5ială ,buget – finanțe,  agricultură , servicii și comerț 
,apărarea ordinii publice ,respectarea drepturilor cetățenilor  , amenajarea teritoriului 
și urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei ; 

• Avizul consultativ favorabil  nr.       din 21.04.2021 al Comisiei juridică și de disciplină 
,muncă și protecție socială, protecție copii și tineret ,  situatii de urgenta; 

• Avizul consultativ favorabil  nr.      din 21.04.2021  al Comisiei pentru activități social – 
culturale ,culte,sport , învățământ ,protecția mediului și turism; 

                    
      În  temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 ,alin. 2 lit. b) ,coroborat cu alin. 4 lit a) , art. 139 ,art. 
196 alin. 1 lit. a) și   art. 197 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL MORUNGLAV,JUDEȚUL OLT 
H O T A R A S T E : 

 
Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2021 al comunei Morunglav  pe SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 
si SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE conform anexei care face parte integranta din prezenta  hotarare . 
Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 836.000 lei din excedentul anului 2020 ca sursa de finantare a 
cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare. 
  Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit prevederilor art. 243 alin. 1 lit. e) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ : 
- primarului comunei Morunglav ; 
- Compartimentului Contabilitate cadrul Primariei  Morunglav pentru aducere la îndeplinire;  
- Institutiei Prefectului – Judetul Olt ; 
- Agenției Județene a Finanțelor Publice Olt ; 
-avizier local și site-ul primăriei www.primariamorunglav.ro 
 
                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
    CONSILIER LOCAL ,CIORÎCĂ ION                                         Contrasemnează pentru legalitate , 
                                                                                                 Secretar General,  Popa Marilena  
 
 
 
 
Nr.    14      / 21.04.2021 
 

• Notă :Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută . 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Morunglav în ședința ordinară din data de _________ , cu 
respectarea prevederilor art.139  alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/ 2019 astfel : 
 

TOTAL 
Consilieri în funcție 

Consilieri prezenți la 
ședință 

Voturi 
” pentru” 

Voturi 
”împotrivă” 

Voturi 
”abținere” 

11 11 11 0 0 
 
 
Redactat P.M.  în 3 ex. originale ,din care : 1ex. – dosar şedinţă ; 1 ex. – Instituţia Prefectului - Judeţul Olt ,1 ex. –arhivă  
Difuzat în copie : 1 ex . – primar ,1 ex.- afişier  
 
 
 
 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. ...…/............1 

Nr. 
crt. 

Operatiuni efectuate 
Data 
ZZ/LL/AN 

Semnatura persoanei 
responsabile sa 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate X simpla  □ 
absoluta  □ calificata2 

21/04/2021   

2 Comunicarea catre primar2) .../.../............   

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

6 
Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 
dupa caz 

.../.../............   

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare:  

http://www.primariamorunglav.ro/
doc:1190005703/18


1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate 
absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de 
proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 
lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei 
prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se 
adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta 
publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre 
persoanele carora li se adreseaza.“ 
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ANEXA LA H.C.L.  Nr. 14    / 21..04.2021 

 
1. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 

SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE  
 

DENUMIRE INDICATORI VALOARE  
VENITURI DIN FUNCTIONARE – TOTAL 3.576.000 lei 

 I. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor  -(11.02.02) total ,din care : 

1.196.000 lei 

    A. Finantarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni și 
combustibili petrolieri  

29.000 lei  

    B. Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în 
scopul stimularii participării în invatamantul preșcolar 

38.000 lei  

    C. Finanțarea de bază a unităților de Învățământ preuniversitar de stat pentru 
cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. 2 lit b-d) din Legea educației naționale nr. 1 
/2011 

126.000 lei 

D. Drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizațiile lunare  

1.003.000 lei  

 II. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06)  1.286.000 lei 
 III. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale(04.02.04)   

296.000 lei 

 IV . Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)  176.000 lei  
 V. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 
Olt(04.02.05) 

150.000 lei 

 VI. Venituri proprii    309.000 lei 
 VII. Subventii din bugetul de stat pentru finantarea  sanatatii  72.000 lei 
 VIII. Subventii din bugetul de stat pentru acoperirea ajutorului pentru 
      incalzirea   locuintei  cu   lemne  

28.000 lei  

IX. Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală  63.000 lei 
X. Excedentul anului precedent 836.000 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHELTUIELI DE FUNCTIONARE   - TOTAL COD  3.576.000 lei  
I. AUTORITATI PUBLICE       - TOTAL COD  51.02 1.264.000 lei  

din care : 
a) cheltuieli de personal 51.02.10 1.093.000 lei 
b) cheltuieli materiale 51.02.20 171.000 lei  

din care : 
- încalzire     + iluminat 51.02.20.01.03 40.000 lei 
- poştă,telefon,abonamente 51.02.20.01.08 15.000 lei 
- materiale curăţenie 51.02.20.01.02 5.000 lei 
- furnituri birou 51.02.20.01.01 10.000 lei 

   - cheltuieli auto 51.02.20.01.05 10.000 lei 
- asociatia OLT-ECO 51.02.20.01.30 4.000 lei 
- deplasari ,detasari 51.02.20.06 5.000 lei 
- reparatii 51.02.20.02 5.000 lei 
- alte cheltuieli conform prevederilor legale  51.02.20.30.30 39.000 lei 
- situatii de urgenta  51.02.20.23 10.000 lei 

    -Pregătire profesională 51.01.03.20.13 8.000 lei 
- Obiecte de inventar 51.01.03.20.05.30 20.000 lei 

II.  FOND DE REZERVA         - TOTAL  54.02. 20.000  lei        
din care : 

a) Fondul conducatorului institutiei publice 54.02.05.50.04 20.000 lei  
III. ÎNVĂŢĂMÂNT                     - TOTAL 65.02 186.000 lei din 

care : 
    a) cheltuieli materiale 65.02.20 148.000 lei din 

care : 
         - burse elevi  65.02.59 2.000 lei 
         - transport personal didactic 65.02.20.01.07 20.000 lei 

- Alte cheltuieli materiale  65.02.20. 126.000 lei  
     b) Plata stimulentelor educaționale acordate 
copiilor din familii defavorizate în scopul stimularii 
participării în invatamantul preșcolar 

65.02.57.02 38.000 lei 

  IV  . ASISTENTA COMUNITARA 66.02 72.000 lei din 
care : 

            - cheltuieli de personal 66.02.10 72.000 lei 
V.  CULTURA                         - TOTAL 67.02 104.000 lei din 

care : 
     A) Bibliotecă                       - total  6.000 lei  din 

care : 
      a) cheltuieli de personal 67.02.10  5.000  lei 
      b) cheltuieli materiale 67.02.20 1.000 lei d.c.  
              - încălzit   + iluminat 67.02.20.01.03 1.000 lei  
              - materiale curăţenie 67.02.20.01.02 - 
              - furnituri birou 67.02.20.01.01 - 



              - cărţi ,publicaţii 67.02.20.11 - 
              - alte cheltuieli 67.02.02.01.30 - 
     B) Cămin Cultural            - total 67.02.51 38.000 lei din 

care : 
            a) cheltuieli de personal 67.10.10 34.000 lei 
            b) cheltuieli materiale 67.10.20 4.000 lei  

din care : 
              - încălzit   + iluminat 67.02.20.01.03 1.000 lei  
              - materiale curăţenie 67.02.20.01.02 1.000 lei 
           - alte cheltuieli materiale 67.10.20.01.30 2.000 lei 
      C)  Baza Sportiva    - total  67.02.05.03  30.000 lei  din 

care : 
            b) cheltuieli materiale 67.02.05.03.20 30.000 lei din 

care : 
            - încălzit       + iluminat 67.02.05.03.20.01.03 10.000 lei   
              - alte cheltuieli 67.02.05.03.20.01.30 20.000 lei 
    D)  Servicii religioase – total  67.02.06 30.000 lei din 

care :  
       a) alte transferuri curente interne 67.02.06.55.01.18 30.000 lei  
VI.  ASISTENTA SOCIALA           - TOTAL 68.02  1.204.000 lei 

din care : 
a) cheltuieli de personal           - total 68.02.10  530.000 lei din 

care : 
        - asistenti personali ai pesoanelor cu  
            handicap grav  

68.02.10 
 

530.000 lei 

   b) indemnizatii asistenti personali  ai pesoanelor 
cu handicap grav 

68.02.57 
 

610.000 lei 

c) ajutor social                        - total 68.02.57 64.000 lei din 
care : 

           - ajutor încălzire beneficiari VMG  68.02.57.02.01 29.000 lei 
           - ajutor de urgenta  68.02.57.01.02 7.000 lei 

              - ajutor incalzire locuinte populatie 68.02.57.02.01 28.000 lei 
VII.   LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE 
PUBLICA           - TOTAL 

70.02. 211.000 lei  din 
care: 

- Alimentare cu apă  70.02.05.01 91.000 lei d.c. 
a) Energie electrică și încăzire 70.02.05.01.20.01.03 20.000 lei 

b) Alte cheltuieli materiale  70.02.05.01.20.01 28.000 lei 

c) Alte cheltuieli 70.02.05.01.20.30.30 43.000 lei 
    - iluminat public si electrificări rurale 70.02.06 120.000 lei d.c. 
         a) Energie electrică și încăzire 70.02.06.20.01.03 70.000 lei 
     b) alte cheltuieli materiale 70.02.06.20.01.30 50.000 lei 
VIII SALUBRITATE SI GESTIUNEA DEȘEURILOR  
TOTAL - 

74.02.05. 25.000 lei d.c.  



- Salubritate  74.02.05.01 25.000 lei  
IX.    DRUMURI SI PODURI        - TOTAL 84.02 100.000 lei  din 

care : 
    a) cheltuieli materiale  84.02.20.01.30 100.000  lei 
X. ALTE  ACTIUNI ECONOMICE  87.02.50 87.000 lei 

 
 
 
 

2. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  

 
Denumire indicatori Valoare 

VENITURI DIN DEZVOLTARE – TOTAL       1.129.000 lei d.c.  
 
Excedentul anului precedent           836.000 lei 
Venituri proprii              230.000 lei 
 Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală              63.000 lei 
  

Denumire indicatori Valoare 
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE ,din care : 1.129.000 lei    

Cap. 51.02 Autorități publice - TOTAL - 273.000 lei d.c.  
- Modernizare și reabilitare Scoala Gimnazială Morunglav                     103.000 

lei  
- Reabilitare ,modernizare Cămin Cultural          20.000 lei 
-Reabilitare, modernizare și dotare sală de sport Morunglav 100.000 lei 
-Amenajare parcare sediul Primăriei Morunglav  50.000 lei 

Cap. 66.02 Servicii medicale în unități sanitare TOTAL - 100.000 lei d.c. 
-Reabilitare ,modernizare și dotare Dispensar medical        100.000 lei 

Cap.70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica – TOTAL           160.000 lei d.c.   
-Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna 
Morunglav 

50.000 lei 

-Sistem de supraveghere video 110.000 lei    
Cap. 74.02 – Canalizarea și tratarea apelor reziduale TOTAL - 276.000 lei d.c  

- Înfiintare sistem centralizat de canalizare  276.000 lei  
Cap.84.02. Drumuri si poduri   - TOTAL - 320.000 lei d.c.  

-Asfaltare și modernizare DC 2A 150.000 lei 
-Modernizare drumuri comunale  20.000 lei 
-Modernizare străzi și drumuri comunale  150.000 lei   
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