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Nr. 3.060  din 24 .03.2021     
Avizat 

Secretar, 
Dan Codruța Alexandrina            

HOTĂRÂREA  NR.  
din   

privind aprobarea  bugetului local  şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2021 

 

 Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de  

 Luând act de: 

- raportul compartimentului financiar contabil,impozite şi taxe înregistrat sub nr.3067 din 

24.03.2021; 

- referatul nr.3.059 din  24.03.2020 , la proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului local 

al comunei Ibăneşti şi pe anul 2021, prezentat de către Primarul comunei Ibăneşti; 

- avizele comisiilor de specialitate; 

 Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021,  

- legea 273/2006 a finanțelor Publice locale 

- Decizia nr.5547 din 17.03.2021 a şefului de administraţie al Administraţiei  Judeţene a 

Finanţelor Publice Mureş privind aprobarea repartizării pe unitățile administrativ teritoriale din 

Județul Mureș a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate prin 

legea bugetului de stat pe anul 2021, precum și a sumelor din cota de 14% din impozitul pe 

venit pt echilibrarea bugetelor locale,estimate pentru anii 2022-2024; 

-Decizia nr.5810/19.03.2021 a şefului de administraţie al Administraţiei  Judeţene a Finanţelor 

Publice Mureş privind aprobarea repartizării pe unitățile administrativ teritoriale din Județul 

Mureș a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor,orașelor și municipilor, partea destinată finanțării ajutorului de încălzire cu lemne, 
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cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social, aferentă anului 2021 și a 

estimărilor pe anii 2022-2024, 

- 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;   

 Luând în considerare: 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale 

Legii nr.24/2002 privind normele de tehnică legislativă; 

În temeiul art. 87, art. 88, art. 129 alin (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. a), art.135 alin.(8), art. 139 

alin. (1) și alin.(3) lit.a), art.154 alin.(1) și  rt. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ    

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNEȘTI 

adoptă prezenta hotărâre 

   
 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici, pentru proiectele de investiţii care vor fi 

cuprinse în bugetul local  în anul 2021, conform anexei nr.1 la prezenta hotarâre.  

 Art.2. Se aprobă bugetul local al comunei Ibăneşti pe anul 2021 la partea de venituri în 

sumă de 15.556.000 lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 15.958.000 lei conform anexei nr. 2

 Art.3. Se aprobă bugetul veniturilor proprii, al Serviciului Public de Alimentare și 

Canalizare al Comunei Ibănești pe anul 2021 la partea de venituri în sumă de  530.000 lei şi la 

partea de cheltuieli în sumă  530.000  lei conform anexei nr. 3  

 Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul 

principal de credite şi compartimentul financiar-contabil, care vor stabili prioritatea angajării 

fiecărei cheltuieli.  

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei, Instituţiei Prefectului 

judeţului Mureş pentru verificarea legalităţii, Compartimentului financiar contabil impozite şi 
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taxe, se aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet  la 

adresa:www.ibanesti.ro    

INIŢIATOR, 

      Primar, 

   Dan Vasile-Dumitru                                                                                                                                   

http://www.ibanesti.ro/

