
R O M A N I A 

JUDETUL  NEAMT 

C O M U N A   D O B R E N I 
 

 

PROIECT  de H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului local  de venituri şi cheltuieli 
al comunei Dobreni pe anul 2021 

 

Consiliul local al comunei Dobreni, judetul Neamt ; 

Având în vedere : 

-   referatul de specialitate  nr.  2074/14.04.2021, întocmit şi înaintat de Biroul Financiar 
Contabilitate  al  Primăriei comunei  Dobreni, precum şi referatul de aprobare a primarului 

comunei Dobreni; 

-  prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare;   

-   Legea nr. 15/2021  privind  bugetului de stat pe anul 2021  

- Adresa  ANAF nr. 6767/02.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA 

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei anul 2021si estimari pentru 

perioada 2022 - 2024; 

- Adresa  Consiliului Judetean 6570/31.03.2021privind repartizarea sumelor defalcate din 

unele venituri ale bugetului statului ; 

În temeiul dispoziţiilor  OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Sectiunea  3 

„Mandatul,  rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin. (1), alin.(2), lit. b) si alin.(4), lit 

a) precum si ale art. 196, alin.(1), lit. a); 

HOTĂRÂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă -  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, aferenta bugetului local de 

venituri si cheltuieli al comunei Dobreni pe anul 2021,  conform  ANEXEI nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărare.  
 Art.2.  Se aprobă - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE aferenta bugetului local de 

venituri si cheltuieli al comunei Dobreni pe anul 2021, conform  ANEXEI nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărare. 
Art.3. Se aprobă LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII aferenta bugetului local de 

venituri si cheltuieli pe anul 2021,  conform  ANEXEI nr. 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărare. 
Art.4. Se aproba LISTA CUPRINZAND FONDUL SALARIILOR DE BAZA SI 

NUMARUL DE PERSONAL TEMPORAR SI PERMANENT conform ANEXEI nr. 4 care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. Primarul comunei Dobreni, în calitate de ordonator principal de credite va urmări 
modul în care Biroul financiar, contabilitate, taxe locale si impozite din cadrul Primăriei 
comunei Dobreni va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei 
hotărâri. 
 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei 
Dobreni în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 

PRIMAR 

Vasilica CRETU 



 

R O M A N I A 

JUDETUL  NEAMT 

C O M U N A   D O B R E N I 

 

H O T Ă R Â R E A 

Nr.  17  din 20.04.2021 

privind aprobarea bugetului local  de venituri şi cheltuieli 
al comunei Dobreni pe anul 2021 

 

Consiliul local al comunei Dobreni, judetul Neamt ; 

Având în vedere : 

-   referatul de specialitate  nr.  2074/14.04.2021, întocmit şi înaintat de Biroul Financiar 
Contabilitate  al  Primăriei comunei Dobreni, precum şi referatul de aprobare a primarului 

comunei Dobreni; 

-  prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare;   

-   Legea nr. 15/2021  privind  bugetul de stat pe anul 2021  

 - Adresa  ANAF nr. 6767/02.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA 

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei anul 2021si estimari pentru 

perioada 2022 - 2024; 

- Adresa Consiliului Judetean nr. 6570/31.03.2021privind repartizarea sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului statului ; 

În temeiul dispoziţiilor  OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Sectiunea  3 

„Mandatul,  rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin. (1), alin.(2), lit. b) si alin.(4), lit 

a) precum si ale art. 196, alin.(1), lit. a); 

HOTĂRÂŞTE: 
Art.1 Se aprobă - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, aferenta bugetului local de 

venituri si cheltuieli al comunei Dobreni pe anul 2021, conform ANEXEI nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărare.  
 Art.2.  Se aprobă - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE aferenta bugetului local de 

venituri si cheltuieli al comunei Dobreni pe anul 2021, conform ANEXEI nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărare. 
Art.3. Se aprobă LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII aferenta bugetului local de 

venituri si cheltuieli pe anul 2021, conform ANEXEI nr. 3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărare. 

Art.4. Se aproba LISTA CUPRINZAND FONDUL SALARIILOR DE BAZA SI 

NUMARUL DE PERSONAL TEMPORAR SI PERMANENT conform ANEXEI nr. 4 care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. Primarul comunei Dobreni, în calitate de ordonator principal si Biroul financiar, 

contabilitate, taxe locale si impozite din cadrul Primăriei comunei Dobreni vor lua măsurile 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.  
 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei 
Dobreni în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 

        Preşedinte de şedinţă             Secretar General,                                  

           Apintilioaei Maria             Petrescu Sanda Daniela                            



              Total consilieri locali in functie: 11, Prezenti: 11 -Voturi: Pentru 11, Impotriva: 0,  Abtineri: 0 
               


