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HOTĂRÂREA NR. _______ /2021 
privind aprobarea bugetului local al comunei Pui pe anul 2021 şi a estimărilor pe anii 2022-2024 
Consiliul Local al Comunei Pui, judeţul Hunedoara; 
Având în vedere: 

  1. Adresa Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice Hunedoara nr. HDG_STZ 5463/19.03.2021 
înregistrată la Primaria Comunei Pui sub nr. 948/20.03.2021 privind repartizarera sumelor defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor şi a estimarilor pentru anii 
2022-2024, a sumelor din cotele defalcate  din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul 
fiecărei unități administrativ –teritoriale și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2021 și estimări anii 2022-2024, în condițiile art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 

 2. Adresa Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice Hunedoara nr. HDG_STZ 6110/31.03.2021 
înregistrată la Primaria Comunei Pui sub nr. 1117/2021 privind repartizarera pe trimestre a sumelor defalcate din 
TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor şi a estimarilor 
pentru anii 2022-2024 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 
anul 2021 

 3. Adresa Consiliului Județean Hunedoara nr. 5554/01.04.2021 înregistrată sub numărul 1140/2021 prin 
care se comunică Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 65/2021  privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit reprezentând Fond la dispoziția 
Consiliului Județean pe anul 2021și estimările pe anii 2022-2024 pentru susținerea programelor de dezvoltare 
locală, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale și sume din cote din impozitul pe venit  estimate  pentru anii 2022-2024; 

4.Referatul înregistrat sub nr. 1112/03.04.2021, întocmit de șeful biroului finaciar-contabil, cu privire la 
aprobarea bugetului local al comunei Pui pe anul 2021 şi a estimărilor pe anii 2022 – 2024; 

 Ţinand cont de prevederile: 
- Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021; 
- art.39 alin.(3)-(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) 

lit.a),art.197 și art.243 alin(1) lit a) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare  

HOTĂRĂŞTE 
Art.l. - Bugetul local al comunei Pui pe anul 2021 se stabileşte  la partea de venituri în sumă de 

 14,191,68 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 15.966,03 mii lei, rezultând un deficit de 1.774,35 mii lei, care se 
acoperă din excedentul rezultat la închiderea anului 2020. 

Art.2. - Structura veniturilor bugetului local al comunei Pui pe anul 2021 şi a estimărilor pe anii 2022-2024 
sunt prevăzute în anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Structura cheltuielilor bugetului local al comunei Pui pe anul pe anul 2021 şi a estimărilor pe anii 
2022-2024  sunt prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. - Aprobă lista obiectivelor de investiţii, prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5. – Numărul de personal şi fondul de salarii aferent este prevăzut în anexa nr.4 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. - Primarul comunei prezintă consiliului local propuneri de rectificare a bugetului local pe anul 2021 
ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte motive justificate. 

Art.7. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
Art.8. -Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei, Prefectului Judeţului Hunedoara, șefului 

biroului financiar-contabul şi Administratiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara. 
 

Iniţiator, 
Primar, 

STOICA VICTOR-TIBERIU 
                                                                                                                                      
Pui, 07.04.2021 


