
 

     
                                                  Nr.1717/05.04.2021   - PROIECT- 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, precum și estimările 
pentru anii 2022-2024 

 
Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  
 
 Având în vedere : 
 

  - Referatul de aprobare prezentat de domnul Ioan-Bogdan Codreanu primarul comunei 
Pojorâta, înregistrată la numărul 1718/05.04.2021; 
  - Raportul de specialitate, întocmit de către domnul Cârloanţă Cristian-Mihai – şeful biroului 
Financiar contabil, înregistrat la numărul 1719/05.04.2021; 

-Adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava  nr. 
SVG_STZ/492/31.03.2021 și SVG_STZ/406/18.03.2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 44/30.03.2021 privind aprobarea repartizării pe 
unitățile administrativ – teritoriale in județul Suceava a sumelor  alocate din cote defalcate din impozitul 
pe venit estimări pentru anii 2022-2024 și Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 45/30.03.2021 
privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale din județul Suceava a sumei de 27.134 
mii lei reprezentând fondul la dispoziția Consiliului Județean Suceava, pe anul 2021; 
  - Avizul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului şi turism, înregistrat la nr.1892/13.04.2021; 
  -  Prevederile Legii nr.15/08.03.2021 a bugetului de stat pentru anul 2021; 
            -  Prevederile art.5 și următoarele din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art.129,alin.(1), alin.(2), lit.,,b”, alin.(4), lit. ,,a”, art. 139, art.140, art. 196, alin.(1), 
lit.,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   
 

                                                                       HOTĂRĂŞTE: 
   
 Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Pojorâta pentru anul 2021, precum și 

estimările pentru anii 2022-2024, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 Art.2. Se aprobă suma de  321.307 lei din excedentul anului 2020 pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare la capitolul 84.03.01/71.01.01 cheltuieli investiții drumuri 
comunale.  
 Art.3. Se aprobă lista de investiţii, conform anexei nr.2 care parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Se aprobă numărul de personal permanent și temporar și fondul de salarii aferent, 
conform anexei nr. 3 care parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul comunei Pojorâta, prin Biroul financiar – contabil  va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
 
 
             INIŢIATOR, 
                                                                  PRIMAR  
 Ioan – Bogdan CODREANU 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  
                                                                                               Elena – Smaranda LEHACI 
 


