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PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

nr. 72/20.12.2021

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
Având în vedere :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 13.514 din 20.12.2021;
- Raportul intocmit de compartimentului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 13.511
din 06.12.2021;
- Hotarari nr.233/17.12.2021 a Consiliului Judetean Calarasi privind repartizarea sumelor din
fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 6% din impozitul
pe venit estimat a fi incasat la nivelul Judetului Calarasi , pe unitati administrative-teritoariale
pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 si inregistrata la Primaria Comunei Perisoru
sub numarul 13479/17.12.2021, a fost alocata si alimentata de catre A.J.F.P. Calarasi suma de
600.000,00 lei;

- Hotararea din 12.03.20211a Consiliului Judetean Calarasi privind repartizarea sumelor din fondul
constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 6% din impozitul pe venit estimat
a fi incasat la nivelul Judetului Calarasi in suma de 800.000,00 lei a fost contestata,  actionata in
instanta si inlocuita cu Hotararea nr. 233/17.12.2021 a Consiliului Judetean Calarasi.

-  Urmare a alimentarii din data de 17.12.2021 de catre A.J.P.I.S Calarasi a sumelor privind
ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne in suma de 104.800,00 lei si ajutorul supliment
incalzire lemne in suma de 1.780, 00 lei.

- Prevederile art. 19, art. 20, art. 33 si art.50 din Legea nr. 237/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarcpile si completarile ulterioare;

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;
In temeiul art 129, alin. 1 coroborate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. a, art.

139, alin. 3, lit. a) si art. 196, alin. 1, lit. a  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind  Codul
administrativ .     

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

    Art.1. Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, astfel:
La partea de VENITURI- 706.580,00 lei
1.A
    -CAP 04.02.05-  “Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean” se majoreaza cu
suma de 600.000 lei
- CAP 42.02.34-  “Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier” se
majoreaza cu suma de 106.580,00 lei; 
- 104.800,00 lei reprezinta c/v incalzire lemne
- 1.780,00 lei reprezinta c/v ajutoare supliment incalzire lemne.

La partea de CHELTUIELI-706.580,00 lei



1A.
    
CAP 70.05.01- Alimentare cu apa  titlul 70 (cheltuielide capital )-600.000 lei
-art.71.01.01  “Constructii”  , se  diminueaza   cu  suma  de  600.000,  Obiectiv  –Infiintare  statie  de
tratare, clorurraw apa, reprezentand contorizare.
CAP 74.02.06- Canalizarea si tratarea apelor reziduale  titlul 58 (Proiecte cu finantare din fonduri
externe  nerambursabile  )-  Obiectiv:  Modernizarea  sistemului  de  alimentare  cu  apa  si  apa  uzata
-200.000 lei
-art.58.04.03  “Cheltuieli  neeligibile”  ,se  diminueaza   cu  suma  de  200.000,00  lei,  reprezentand
cheltuieli neeligibile.

Cap.51.01.03 “Autoritati executive”, titlul 70 –cheltuieli de capital
-art. 71.01.30” Alte active fixe”, se majoreaza cu suma de 72.000 lei,
reprezentand AF si SF aferente construire unitate  sanitara  in sat Tudor Vladimirescu.
Cap.65.02.03.01  “Invatamant  prescolar”,  titlul  58  –(Proiecte  cu  finantare  din  fonduri  externe
nerambursabile )
 Obiectiv:Infiintare si dotare gradinita -218.000 lei
-art.58.04.03  “Cheltuieli  neeligibile”  ,se  majoreaza   cu  suma  de  218.000,00  lei,  reprezentand
cheltuieli neeligibile.
Cap.68.15.01 “Ajutor socila”, titlul 57 –Ajutoare sociale in numerar in suma de 106.580,00 lei
-art.57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar” ,se majoreaza  cu suma de 106.580,00 lei, reprezentand
ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne si ajutor supliment incalzire lemne.
CAP 70.02.50-  Alte  servicii  in  domeniul  locuintei,  servicuilor  si  dezvoltarii  comunei   titlul  20-
Bunuri si servicii 
-art.20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” ,se majoreaza  cu suma de 10.000 ,reprezentand
decoratiuni .
CAP 74.02.06- Canalizarea si tratarea apelor reziduale  titlul 58 (Proiecte cu finantare din fonduri
externe  nerambursabile  )-  Obiectiv  -Modernizarea  sistemului  de alimentare  cu apa  si  apa uzata-
300.000 lei
-art.58.04.03  “Cheltuieli  neeligibile”  ,se  majoreaza   cu  suma  de  300.000,00  lei,  reprezentand
cheltuieli neeligibile.

      Pe total, bugetul local,se mareste cu suma de 706.580,00 lei, atat la partea de venituri cat si la
partea de cheltuieli.
Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Consiliul local al comunei
Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR
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                                                                                        Iulia ANDREI


