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                                                             HOTĂRÂREA NR. 60 
                                                                   DIN 20.12.2019 
 
 
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL 
VRANCEA, PE ANUL 2019 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  
 

- având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea  proiectului 
de hotărâre pentru rectificarea  bugetului local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, 
pe anul 2019 iniţiat de primarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea;  

- având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea, pe anul 2019;  

- având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
Sihlea, judeţul Vrancea la proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului local   
al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pe anul 2019;   

- având în vedere Hotărârea nr.18 din  22.04.2019 privind aprobarea bugetului local 
al comunei Sihlea, județul Vrancea pentru anul 2019, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- având în vedere adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea nr. 
VNG-REG/ Nr.35235/ 04.12.2019 privind comunicarea modificării indicatorului 
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunei Sihlea, în anul bugetar 2019; 

- având în vedere adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea nr. 
VNG-REG/ Nr.35370/ 05.12.2019 privind  suplimentarea sumelor alocate din cotele 
defalcate din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei 
Sihlea  în anul bugetar 2019; 

- având în vedere Hotărârea  Consiliului Județean Vrancea, nr. 174 din 28.11.2019  
privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a cotei de 7,5% din 
impozitul pe venit estimat în anul 2019, reprezentând fond la dispoziția Consiliului 
Județean  pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anul 2019 ; 

- în baza art. 3, art. 5, alin. 6, art. 16, alin.2  din Legea nr. 50 din 15.03.2019 privind 
bugetul de stat pe anul 2019,  cu modificările și completările ulterioare; 

- în temeiul  art. 19,  alin. 1, lit. “ a “  , lit. “ b “ , alin.2,  art. 20, alin. 1, lit. “ a “ , art. 
49, alin. 4 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare;   

- în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit. “a”, art. 139, alin.3, lit. “a”,  
art.196, alin.1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 
 
HOTĂRĂŞTE :  

 
ART. 1 Se aprobă rectificarea  bugetului  local  al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pe 
anul 2019, cu un nivel de venituri  în sumă de 21.837,20  mii lei,  cheltuieli în sumă de  
24.589,40 mii lei şi deficit 2.752,20 mii lei structurat după cum urmează:  
 



     VENITURI TOTALE  ----------------------------------------------------  21.837,20  mii lei  
             din care :  

- venituri proprii   -------------------------------------------------------   1.266,00  mii lei  
- cote si sume defalcate din impozitul pe venit--------------------    1.280,00 mii lei 

 
- sume defalcate din TVA pentru cheltuieli prevăzute 

în Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011----------------------------------- 250,00 mii  lei 
- sume defalcate din T.V.A. pentru plata drepturilor  

asistentului personal  şi persoane cu handicap----------------------------    0,00  mii lei  
- sume defalcate din T.V.A. pentru plata drepturilor copiilor 

cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţămîntul  
de masă--------------------------------------------------------------------------      8,00  mii lei 

 
- sume defalcate din TVA pentru plata de stimulente educaţionale 

acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării, 
 participării în învăţămîntul preşcolar-------------------------------------     17,50  mii lei 

 
- sume defalcate din T.V.A. pentru plata ajutorului de încălzire -------    22,00 mii lei       

                            
- sume defalcate  din T.V.A. pentru echilibrarea  

bugetelor locale  --------------------------------------------------------------- 3.060,00 mii lei       
 

- subvenţii primite de la D.M.S.S.F. VRANCEA pentru plată  
ajutor încălzire   -----------------------------------------------------------------    30,00 mii lei  

 
      - subvenţii pentru finanţare cheltuieli personal sănătate -------------------- 118,00 mii lei 
      - finantare PNDR------------------------------------------------------------------   4.697,10 mii lei  
      - finantare Programului national de dezvoltare locala-------------------   10.846,00 mii lei 
      - sume alocate buget ANCPI pt. finanțare lucrări înreg. sistematică -------- 18,60 mii lei  
      - finanțare MEN pt. cheltuieli de capital conf. HG nr. 363/2019------------- 224,00 mii lei       
  
        
    CHELTUIELI TOTALE --------------------------------------------------- 24.589,40 mii lei  
 
    DIN CARE :  
 

- cheltuieli autorităţi publice ---------------------------------------- 2.227,30 mii lei  
- cheltuieli alte servicii publice --------------------------------------    69,00  mii lei  
- cheltuieli protecţie civilă – serviciu de urgenţă ---------------     91,60  mii lei  
- cheltuieli învăţământ -----------------------------------------------      406,50  mii lei 
- cheltuieli sănătate ---------------------------------------------------     139,10 mii lei   
- cheltuieli cultura, recreere si religie -----------------------------      97,40 mii lei  
- cheltuieli asistenţă socială ---------------------------------------    1.619,70 mii lei  
- cheltuieli servicii de dezvoltare publică  ---------------------        100,00 mii lei  
- cheltuieli servicii mediu şi ape-----------------------------------      304,00 mii lei 
- cheltuieli transporturi şi comunicaţii ---------------------------     355,00  mii lei  
- Reabilitare Grădiniţa Voetin--------------------------------------   462,90 mii lei 
- Modernizare drumuri comunale---------------------------------- 3.397,00 mii lei 
- Iluminat public LED------------------------------------------------    416,70 mii lei 
- Centru multifuncțional asistență comunitară ----------------   420,50 mii lei 
- Continuare lucrări Şcoala Sihlea--------------------------------   2932,50 mii lei 
- Inființare sistem apă – canal în Căiata, Bogza, Voetin-----  8.116,00 mii lei 
- Amenajare grup sanitar Scoala sat Sihlea, corp B ------------- 135,00 mii lei 
- Amenajare grup sanitar Scoala sat Voetin ------------------------ 89,00 mii lei 
- Centrală Termică Școala Căiata ------------------------------------- 22,00 mii lei 
- Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Sihlea--  00,00 mii lei 



- Instalații detecție avertizare și alarmare incendiu 
Gradinițele Sihlea și Bogza------------------------------------------   33,00 mii lei 

-  Instalații detecție avertizare și alarmare incendiu 
Gradinița Voetin-------------------------------------------------------   17,00 mii lei 

- Achiziție mobilier teren joacă copii Grădinița Voetin--------   120,00 mii lei 
- Achiziție teren piață comunală-------------------------------------     23,00 mii lei 
- Achiziție utilaj agricol pentru vegetație drumuri comunale--   67,00 mii  lei 
- Reabilitare Dispensar Uman Voetin-------------------------------  176,00 mii lei 
- deficit-------------------------------------------------------------------  2.752,20 mii lei  

     
 ART.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, 
compartimentului contabilitate- cheltuieli, compartimentului achiziții, investiții, 
managementul proiectelor din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei 
Sihlea, Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică prin grija   
secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.        
                      
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SIHLEA   
          FILIP IONEL                                                                                   MODREANU RADU 
 


