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CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE   
NR. 41

privind: aprobarea bugetului local pe anul 2021 precum și a strategiei anuale de 
achizitie publica pentru anul 2021 și Programul Anual al Achiziției Publice 

Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 21.04.2021
Având în vedere:
- Referatul compartimentului financiar–contabil nr. 1717/12.04.2020;
- Referatul compartimentului achizitii publice nr. 1656/07.04.2021
- Expunerea de motive privind aprobarea investitiilor in cadrul bugetului local

2021 inregistrat cu nr. 1664/08.04.2021,
- Raportul primarului comunei Unirea;
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul C.L.Unirea;
- Adresa nr. 25380/16.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Brăila  privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată  și sumele 
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local
pe anul 2021;

- Decizia AJFP nr. 4 din 15 martie 2021 privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2021,
nr. 15/2021 pentru anul 2021 și a estimărilor pe anii 2020-2024 

- Adresa nr. 26011/31.03.2021  a Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Brăila, privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată aferente bugetului local 
pe anul 2021;

-  Decizia AJFP nr. 5 din 31 martie 2021 privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru anul 
2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024, 

- Adresa nr. 26022/31.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Brăila, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pe anul 2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean Brăila Nr. 42/24.03.2021 privind repartizarea 
pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 14% din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe
valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2022-2024.

- Hotărârea Consiliului Județean Brăila Nr. 43/24.03.2021  privind repartizarea 
pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean 
reprezentând cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe
anul 2021, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea 
programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 
cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod 
justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. 
(1) lit. "a”  din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din 
sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2021

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
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-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. "a” ale aceluiasi
art,  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. “c”, art. 139 alin.
(1)  şi art. 196  alin. (1) lit. “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art 139 alin. (3) lit. “a” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din aceeasi Lege. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Aprobarea bugetului local  pe anul 2021(secțiunea funcționare), 
conform Anexei nr. 1;

Art.2. - Aprobarea bugetului local pe anul 2021 (secțiunea dezvoltare), 
conform Anexei nr. 2;

Art.3. - Aprobarea bugetului local pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-
2024, conform Anexei nr. 3 (centralizat);

Art.4. – Aprobarea bugetului local pe anul 2021 (autofinanțate), conform 
Anexei nr. 4;

Art.5. - Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.6. – Aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pentru anul 2021, 

conform anexei nr. 5 și a Programului Anual al Achiziției Publice pe anul 2021, 
conform anexei nr. 6.

Art.7. - De ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri răspunde primarul 
comunei prin compartimentele de specialitate. De comunicarea prezentei hotărâri 
răspunde secretarul comunei. 
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