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RAPORTUL 

Serviciului contabilitate, impozite și taxe privind aprobarea  

rectificării bugetului local al Comunei Gura Vitioarei pe anul 2021 și estimarile pentru anii 2022 -

2024 

 

 Privește proiectul bugetului local ce se prezintă în data de  __ octombrie .2021 în ședința 
ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei. 
 

1. Necesitatea și oportunitatea 

În conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu  
modificările si completările ulterioare pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot 
aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite, dar și ca urmare a apariției unor modificări legislative. 

2. Legalitatea  

Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform următoarelor prevederi: 
 Legii nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021; 
 O.U.G. 97/2021 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; 
 Legii nr. 273/2006 – Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Hotărârea  Guvernului  nr. 922/17.09.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție 

la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021,  pentru unele unități 
administrativ- teritoriale afectate de calamitățile naturale; 

 H.C.L. nr. 70/17.12.2020 și nr. 3/08.01.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 
anul 2021;  

 Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare;  

  H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;  
  O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea 

unor acte normative, cu completările și modificările ulterioare;  
  Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare; 
 Deciziilor Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 304/ 

17.03.2021 și 326/23.03.2021  privind repartizarea pe  unități administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate 
din impozitul pe venit; 

 Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 373/ 
06.04.2021 privind repartizarea pe  unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa 
pe valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit pe anii 2022-2024; 

 Nota justificativă a ordonatorului principal de credite, nr. 5054/25.06.2021; 



 Hotărârea Consiliului Local nr. 43/22.06.2021 privind stabilirea sumei cu titlu de cheltuieli de 
executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin postă a documentelor de executare 
silită; 

 Hotărârea Consiliului Județean Prahova  nr. 116 din 30 iunie 2021 privind repartizarea pe unități 
administrativ teritoriale a fondului la dispoziția CJ Prahova pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 
– 2024; 

 Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 755/ 
02.07.2021 privind repartizarea pe  unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei 
de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 reprezentând 
fond la dispoziția consiliului județean; 

 Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 1.016/ 
15.09.2021; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1088/ octombrie 2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități 
administrativ – teritoriale; 

 Adresa nr. 7149/11.10.2021 prin care ne-a fost transmisă Fișa cu sume și cote defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021 de către D.G.R.F.P.Ploiești. 

Ținând cont de alocarea de sume către instituția noastră prin HG nr. 1088/ octombrie 

2021 s-au propus modificări  conform anexei nr. 1  la proiectul de hotărâre. 

Lista de investiții în sumă de 11.429 mii lei este prezentată în anexa 2. 
Pentru Școala Gimnazială, Comuna Gura Vitioarei bugetul alocat este în sumă de 458,68 

mii lei, rămânând neschimbat. 
Serviciul contabilitate, impozite și taxe propune spre aprobare proiectul de hotărâre, 

înregistrat sub numărul  8.250/11.10.2021  privind rectificarea bugetului local al Comunei Gura 

Vitioarei pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 -2024, elaborat din inițiativa domnului   primar 

Stănescu Gheorghe.  
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