
ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA NUCI 

PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTARARE 

Privind adoptarea bugetului local al comunei Nuci pe anul 2021 

 

            Primarul comunei Nuci, in temeiul art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

             Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al proiectului de hotarare al primarului comunei Nuci, in calitate de 

ordonator principal de credite; 

- Raportul serviciului contabilitate ca organ de specialitate, intocmit in acest sens; 

- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate; 

- Decizia nr. 6111/21.04.2021 de la Consiliul Judetean Ilfov; 

- Deciziile nr. 12041514/30.03.2021, 8796/01.04.2021 si 12040654/16.03.2021 privind sume 

defalcate din taxa pe valoare adaugata si trimestrializarea acestora. 

- Prevederile Legii 15/2021 cu privire la adoptarea bugetului de stat pe anul 2021; 

- In temeiul art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

Propun prezentul 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

Art. 1 Se aproba bugetul local al comunei Nuci pentru anul 2021 in suma de 7.431.210 lei, atat 

la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, sectiunea de dezvoltare in suma de 190.000 lei 

iar sectiunea de functionare in suma de 7.241.210 lei conform anexei care face parte integranta 

din prezentul proiect de hotarare. 



Art. 2 Aproba repartizarea veniturilor bugetului local pe anul 2021, in suma de 7.431.210 lei 

repartizate astfel: 

Nr. 

crt 

Surse de finantare Plan an 2021 

-Lei - 

1. Sume defalcate si cote TVA (11.02.02) 1.653.080 

2. Cote din impozitul pe venit (04.02.01) 415.000 

3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit (04.02.04) 

2.585.000 

4. Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05) 1.400.000 

5. Transfer Directia de Sanatate Publica 16.361 

6. Transfer ajutor incalzire 4.322 

7. Sume din incasari si taxe pentru venituri proprii 657.447 

8. Excedent an 2020 deblocat 700.000 

 

Art. 3  Aproba Lista de investitii pe anul 2021, conform anexei nr. 1, care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

Art. 4  Aproba repartitia cheltuielilor in suma de 7.431.210 lei cuprinse in anexa nr. 2, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5  Aproba numarul de posturi si cheltuieli de personal aprobate potrivit OUG nr. 63/2010, 

conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6  Primarul comunei Nuci in calitate de ordonator de credite, prin serviciul contabilitate, va 

lua masuri pentru indeplinirea prezentei, raportand periodic modul de realizare. 
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