
 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
COMUNA SECUIENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

Nr. 33 din 15.04.2021 
privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Secuieni, 

 județul Neamț pentru anul 2021 
 
          Consiliul Local al comunei Secuieni, județul Neamț întrunit în ședință ordinară în 
data de 15.04.2021; 
  Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
 a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 
 b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
 d) art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 e) art.5 alin.(2) și art.32 din H.G. nr.1183/2012 privind aprobarea Normelor 
privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern și de 
prevederile HCL nr.14/10.03.2015 privind aderarea Comunei Secuieni  la Acordul de 
cooperare privind organizarea si  exercitarea activitatii de audit public intern; 
 Ținând cont de   prevederile    Legii nr. 15/2021, lege privind bugetul de stat 
pentru anul 2021; 
              Luând act de referatul de aprobare nr.2269  din 06.04.2021 a primarului 
comunei Secuieni care propune aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 
2021 , de raportul de specialitate nr. 2270  din 06.04.2021 al Compartimentului 
Financiar-Contabilitate  și de prevederile  art. 129 alin.(1) și alin.(4) lit.a)  din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;   
             Având in vedere avizele favorabile al comisiilor de specialitate ale consiliului 
local; 
   În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 adoptă prezenta,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
  Art1. Se aprobă bugetul general consolidat al unitatii administrativ teritoriale 
Comuna Secuieni , județul Neamț pentru anul 2021 pe cele doua sectiuni : functionare si 
dezvoltare, conform anexei nr 1 la prezenta hotărâre. 
             Art.2.Se aprobă Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2021, conform anexei 
nr. 2. la prezenta hotărâre; 
   Art.3.  Se aprobă Situația numărului de personal conform anexei nr.3 la prezenta 
hotărâre; 
   Art.4.  Se aprobă asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii de audit 
public intern în sistem de cooperare pentru exercitiul bugetar al anului 2021 aferent 
Serviciului de audit public intern prin cooperare din cadrul Filialei judetene Neamt a 
Asociatiei Comunelor din Romania, contribuțiile lunare datorate fiind stabilite în baza 
Acordului de cooperare nr.1431/15.12.2016,cu modificarile aduse de Actul adițional  
 
 



 
nr.1/30.012017, Actul adițional nr.2/30.06.2017, Actul adițional nr.3/10.11.2017,Actul 
adițional nr.4 din 30.01.2018, Actul adițional nr.5 din 28.03.2018,Actul adițional nr.6 din  
07.05.2018, ,Actul adițional nr.7 din 16.07.2018,Actul adițional nr.8 din 05.12.2018, 
Actul adițional nr.9/30.01.2019,  Actul adițional nr.10/19.04.2019 , Actul adițional 
nr.11/09.12.2019, Actul adițional nr.12/29.05.2020 astfel: 
 a) cheltuielile salariale,inclusiv cheltuielile cu deplasarile auditorilor interni: 
29.268 lei/an 
           b) cheltuielile pentru pregatirea profesionala a auditorilor interni : 472 lei/an 
           c) cheltuielile cu bunuri si servicii:  3600 lei/an 
 d) cotizația anuală A.Co.R inclusiv Casa Comunelor: 1.300 lei/an 
            Total cheltuieli 34.640 lei/an. 
            Art.5.   Se aprobă bugetul de venituri proprii si subventii pentru Serviciul Apă 
Canal, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre; 
            Art.6.  Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va asigura 
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
             Art.7.  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităților 
și persoanelor interesate.  
 
 
 

Președinte de ședință, 
 

Sorin ROJNIȚĂ 
 
 
 

                                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                           Secretar general al comunei 

 
                                         Cristian BEJENARIU 
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