
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

HOTĂRÂREA NR. A F- /19.04.2021
privind Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna

Vultureşti pe anul 2021, precum şi estimările pentru anii 2022-2024 pentru sectiunea de
Functionare si Dezvoltare

Consiliul Local al comunei Vultureşti, judeţul Argeş, intrunit in sedinta ordinara azi
19.04.2021

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Vultureşti nr.1787/13.04.2021;

- raportul compartimentului de specialitate nr.1792/13.04.2021 privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Vultureşti pe anul 2021, precum
şi estimările acestora pentru anii 2022-2024;
- Decizia nr. 2/2021 a Şetului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş privind
repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 —

2024, privind cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Adresa nr.60929/18.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş prin care se
comunica estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2022 — 2024;
- Decizia nr.3/2021 Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2021, respectiv estimarile
pentru anii 2022, 2023 si 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat
pe anul 2021.
- Decizia nr.5/2021 Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş privind
repartizarea pe comune, orase si municipii, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de
cheltuieli prevazute la art.104 alin. (2) lit. b)- d) din Legea nr.1/2011 si pentru finantarea burselor
acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2021, precum si
estimarile acestora pentru anii 2022- 2024.
- Adresa nr. 74464/02.04.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş prin care se
comunică repartizarea pe trimestre pe anul 2021 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
stabilită în baza adresei nr. 463280/2021 a Ministerului Finanţelor Publice, de aprobare pe
ansamblul judeţului Argeş

— Prevederile din Legea nr 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 ;

— Prevederile art.1, alin.(2), art.3, art.5, art.7, art.11-14, art.16, alin.(1), art. 19,
alin. (1), lit.”a”şi lit. ”b”, art.20, alin.(1), lit.”a”, art. 21, art. 22, art. 25-26, si art. 49, alin.(l) şi
alin.(2) din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;



— Prevederile Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.82 /1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;
— Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
— Prevederile din O.U.G nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea şi desfăşurarea

activităţii aşezămintelor culturale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.103, alin. (2), art.104, alin.(2), art. 105,alin.(2) din Legea nr.1/2011, a

educaţiei naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 75 alin (1) lit b0, art. 84 alin (1), alin (3)- alin (5), art 88, art. 96 alin (1)-

alin (4), art.105 alin (1), art 106 alin (1) şi alin (3), 129 alin (1) si (2) lit.b), lit d), art 129 alin (4)
lit a), art 129 alin (5) şi alin (14), art 154 alin (1) şi alin (2), alin (4) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

— Prevederile art. 3, art. 4 şi art. 13 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,

— Prevederile ale art. 7 alin. (2) din Legea nr 287/2009 din Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

— Strategia de dezvoltare locala a comunei Vulturesti 2021 - 2027;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Vulturesti;

În temeiul art. 133, alin. (1), art. 139, alin. (1) coroborate cu art. 196 alin. (1), lit. „a”, art. 197,
alin. (1), (2), (4), (5) si art. 200 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE
Art. 1.Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale

Comuna Vultureşti pe anul 2021 precum și estimările pentru anii 2022-2024 pentru sectiunea de
Functionare si Dezvoltare, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.2. Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 precum şi estimările pentru anii 2022-
2024.

Art.3 Se aprobă utilizarea sumei de 1 600 mii lei din excedentul anului 2020, după cum
urmează:

- 48 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor din cadrul proiectului „Sistem Supravegere
video, comuna Vultureşti, jud. Arges” în cadrul capitolului 51.02 pentru secţiunea de dezvoltare,
conform anexei nr.| care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- 27 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor din cadrul proiectului „Tocatoare resturi
vegetale” încadrul capitolului 51.02 pentru secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.] care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

- 500 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor din cadrul proiectului „Majorare capital social-
participare la capitalul social al societatii Apa Canal Vultureşti S.R.L.” în cadrul capitolului 51.02
pentru secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

- 208 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor din cadrul proiectului „Gradinita cu program
normal Mazgana, comunaVultureşti, jud. Arges” în cadrul capitolului 65.02 pentru secţiunea de
dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



- 20 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor în cadrul proiectului ,„ Modernizare drum comunal
DC 50 Huluba, L= 2,5 Km”în cadrul capitolului 64.02 pentru secţiunea de dezvoltare, conform
anexei nr. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- 15 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor în cadrul proiectului „Sprijinirea elevilor din
Comuna Vulturesti, judetulArges in procesul educational” în cadrul capitolului 51.02 pentru
secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- 58 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor în cadrul proiectului ,„, Modernizare drumuri de
interes local, comunaVultureşti, jud. Arges” în cadrul capitolului 84.02 pentru secțiunea de
dezvoltare, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- 100 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor în cadrul proiectului „, Infiintare retea
inteligenta de alimentare cu gaze naturale”, comuna Vultureşti, jud. Arges” în cadrul capitolului
70.02 pentru secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

- 589 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor încadrul proiectului „„Pictruire drum comunal si
protejare corpuri in vecinatatea paraului Mazgana” în cadrul capitolului 84.02 pentru secțiunea de
dezvoltare, conformanexei nr.1 care face partei ntegrantă din prezenta hotărâre.
- 20 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor în cadrul proiectului „Modernizarea retelei publice de
iluminatcu eficienta energetica ridicata prin tehnologii noi-LED in comuna Vultureşti, jud. Arges
etapa II” în cadrul capitolului 70.02 pentru secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 15 mii lei pentru finanţarea obiectivului „Modernizarea indicatoarelor de intrare în Comuna
Vultureşti amplasate pe D.N.73D”

Art. 4. Se aprobă numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vultureşti pentru anul 2021 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul
Resurse Umane, Contabilitate, Impozite şi Taxe din cadrul primăriei comunei Vultureşti.

Art. 6 Prin grija secretarului UAT Vultureşti un exemplar din prezenta se va înainta
Consiliului Judeţean Argeș,Trezoreriei Mioveni, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Argeş, se va înainta Instituţiei Prefectului Argeş în vederea exercitării controlului de legalitate și
va fi adusă la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul oficial local la adresa:

https://www.cejarges.ro/en/web/vulturesti/monitorul-oficial-local .

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAJ

MIHAI MIRCEA GL ol i

i

CONSARR-
ARSENE ALIN

| '* j

"ză Ep e |EUL
1 Raîl |

E

4

3.

PREȘEDINȚIEBE ufo) NI

p

k

LR
$

Je



JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL VULTURESTI

ANEXA NR.1
Ă

LA HOTARAREA NR.__*7____DIN 19.04.2021

I. BUGET LOCAL
TOTAL GENERAL VENITURI 45145 MIL LEI

Din care
Venituri proprii 599  miuilei
Sume defalcate din TVA 11.02.06 919  miilei
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 949  miilei
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 240  mulei

Sume defalcate din TVA chelt. descentralizate 11.02.02 1 767,5 mii lei
Subventii ajutor incalzirea locuintei 42.02.34 40 miilei

TOTAL CHELTUIELI 6 114,5 MILILEI

1. Administratie publica locala 2 686 mii lei
- cheltuieli personal 1 481| miilei
- cheltuiel imateriale 600 mii lei
- cheltuieli de capital 605 mii lei

2. Fond de rezerva bugetar 50 mii lei
3. Ordine publica sisiguranta nationala 10 mii lei

(Protectie contra incendiilor ISU)
- cheltuieli materialel0 mii lei

4. Invatamant 523 mii lei
- cheltuieli personal(transport cadre) 20 mii lei
- cheltuieli materiale(art. 104alin2lit b L.1/2011) 160 mii lei
- cheltuieli materiale(delegatii/deplasari) 10 mii lei
- cerinte educationale(ces) 33 mii lei
- tichete 32 mii lei
- burse 60 mii lei
- cheltuieli de capital ( gradinita Mazgana)) 208 mii lei

5.Culturasi sport 62 mii lei
- cheltuieli personal (biblioteca) 60 mii lei



- cheltuieli materiale (biblioteca)

6. Asistenta sociala
- cheltuieli personal
- indemnizatii handicap
- incalzire populatie
- incalzire L 416

2 mii lei

1 686,5 mii lei
| 180 mu. lei
452mii lei

40 miilei
14,5mii lei

7. Servicii si dezvoltare publica 220 mii lei
- cheltuieli materiale (iluminat) 100 mii lei
- cheltuieli de capital 120 mii lei

8. Canalizare si tratare ape reziduale 30 mii lei
- cheltuieli materiale 30 mu lei

9. Alte cheltuieli in domeniul locuintei 150  miilei
- cheltuieli materiale( gunoi) 150 mii lei

10. Drumuri si poduri 697 mii lei
- cheltuieli materiale 30 mii lei
- cheltuieli de capital 667 mii lei

ESTIMARI ANII 2022 2023 2024

I. BUGET LOCAL MII LEI

TOTAL GENERAL VENITURI 4 239 4 130 4025

Din care
Venituri proprii 600,5 600,5 600,5
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 257 270 283
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 594 615 634
Sume defalcate din TVA 11.02.06 650 502 360
Sume defalcate din TVA chelt. descentralizate 2 097,5 2 102,5  2107,5

11.02.02
Subventii ajutor incalzirea locuintei 40 40 40

42.02.34

TOTAL CHELTUIELI 4 239 4 130 4 025
1.Administratie publica locala 1 664.5 1552,5 |
520,5

- cheltuieli personal 1 300 1 300 1 300
- cheltuieli material 364,5 252,5 220,5



2. Ordine publica sisiguranta nationala
(Protectie contra incendiilor ISU)

- cheltuieli materiale

3. Invatamant
- cheltuieli personal
- cheltuieli materiale
- cerinte educationale(ces)
- tichete
- burse

4.Cultura si sport
- cheltuieli personal (biblioteca)
- cheltuieli materiale (biblioteca)

5. Asistentasociala
- cheltuieli personal
- indemnizatii handicap
- incalzire populatie
- incalzire L 416

6. Servicii si dezvoltare publica
- cheltuieli materiale

7. Alte cheltuieli in domeniul locuintei
- cheltuieli materiale( gunoi)

8. Drumuri si poduri
- cheltuieli materiale
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JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL VULTURESTI

ANEXA Nr.2

LA HOTARAREA NR. (7 DIN 19.04.2021

Privind numarul de personal in cadrul comunei Vulturesti, Judetul Arges

Cap.5102 - 21 posturi aprobate
* 18 posturi ocupate
* 3 posturi vacante

Cap.6702 - 1 posturi aprobate
* | posturi ocupate

Cap.6802 - 37 posturi aprobate
* 33 posturi ocupate
* 4 posturi vacante

Secretar eohefai
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARGEȘ
COMUNA VULTUREȘTI
NR. 1787/13.04.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Vultureşti
pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022-2024, pentru secțiunea de Funcţionare şi

Dezvoltare

Având în vedere:
1.Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
Tinand seama de:- Decizia nr. 2/2021 a Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş privind

repartizarea cotelor detalcate din impozitul pe venit si a sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 —

2024, privind cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Adresa nr.60929/18.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş prin care se
comunica estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2022 - 2024
- Decizia nr.3/2021 Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2021, respectiv estimarile
pentru anii 2022 , 2023 si 2024,in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat
pe anul 202].
- Decizia nr.5/2021 Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş privind
repartizarea pe comunelor,oraselorsi municipii, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de
cheltuieli prevazute la art.104 alin. (2) lit. b)- d) din Legea nr.1/2011 si pentru finantarea burselor
acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2021, precum si
estimarile acestora pentru anii 2022- 2024.
- Adresa nr. 74464/02.04.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş prin care se
comunică repartizarea pe trimestre pe anul 2021 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
stabilită în baza adresei nr. 463280/2021 a Ministerului Finanţelor Publice, de aprobare pe
ansamblul judeţului Argeş.

Potrivit art. 129 alin.(4) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul
local aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite,
modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

Analizând Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, consider oportune
propunerile facute de compartimentul de specialitate din cadrul primariei şi propun adoptarea
proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Vultureşti
pentru anul 2021, precum şi estimările pentru anii 2022-2024, pentru secţiunea de Funcţionare şi
Dezvoltare.

PRIMAR,
POȘIRCĂ LIVIU EUGEN



JUDEŢUL ARGEŞ
COMUNA VULTUREŞTI
NR. /732 / 74 04 202/

RAPORT DE SPECIALITATE
privind “Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale a comunei,

Vultureşti pe anul 2021 precum şi estimările pentru anii 2022-2024 pentru sectiunea de Functionaresi
Dezvoltare

Luând în discuţie referatul de aprobare al primarului comunei Vultureşti

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale a comunei

Vultureşti pe anul 2021 precum şi estimările pentru anii 2022-2024.
Având în vedere:
_ Decizia nr. 2/2021 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeș privind repartizarea

cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 — 2024, privind cotele

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumele defalcate din taxa pe

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
_ Adresa nr.60929/18.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş prin care se

comunica estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2021 si

estimarile pentru anii 2022 — 2024.
- Decizia nr.3/2021 Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş privind repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la

nivelul comunelor,oraselorsi municipiilor pe anul 2021, respectiv estimarile pentru anii 2022,2023 si

2024.in conformitatea cu prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.
- Decizia nr.5/2021 Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş privind repartizarea

pe comune, orase si municipii, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea de

baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute la

art.104 alin. (2) lit. b)- d) din Legea nr.1/2011 si pentru finantarea burselor acordate elevilor din
unitatile de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2021, precum si estimarile acestora pentru anii
2022- 2024.
- Adresa nr. 74464/02.04.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş prin care se
comunică repartizarea pe trimestre pe anul 2021 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
stabilită în baza adresei nr. 463280/2021 a Ministerului Finanţelor Publice „de aprobare pe ansamblul
judeţului Argeş

— Prevederile din Legea nr 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 ;

— Prevederile art.1, alin.(2), art.3, art.5, art.7, art.11-14, art.16, alin.(1), art. 19,
alin. (1), lit.”a”şi lit. ”b”, art.20, alin.(1), lit.”a”, art. 21, art. 22, art. 25-26, si art. 49, alin.(1) şi alin.(2)
din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

— Prevederile Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificarile ulterioare;
— Prevederile Legii nr.82 /1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
— Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare;
— Prevederile din O.U.G nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizareaşi

desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.103, alin. (2), art.104, alin.(2), art. 1O5,alin.(2) din Legea nr.1/2011, a

educaţiei naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Se propune Consiliului Local:



I. BUGET LOCAL
TOTAL GENERAL VENITURI

Din care
Venituri proprii
Sume defalcate din TVA 11.02.06
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01

45145 MIL LEI

599  miilei
919  miilei
949  miilei
240 miilei

Sume defalcate din TVA chelt. descentralizate 11.02.02 1 767,5 mii lei
Subventii ajutor incalzirea locuintei

TOTAL CHELTUIELI

1.Administratie publica locala
- cheltuieli personal
- cheltuieli materiale
- cheltuieli de capital

Sistem supraveghere - 48
Cositoare —27

Tablete — 15

Capital social — 500
Indicatoare intrare - 15

2. Fond de rezerva bugetar

3. Ordine publica si siguranta nationala
(Protectie contra incendiilor ISU)

- cheltuieli materiale

4. Invatamant
- cheltuieli personal(transport cadre)
- cheltuieli materialeart.104alin.2litb L.1/2011)

- cheltuieli materiale(delegatii/deplasari)
- cerinte educationale(ces)
- tichete
- burse
- cheltuieli de capital (gradinita Mazgana)

5.Cultura si sport
- cheltuieli personal (biblioteca)
- cheltuieli materiale (biblioteca)

6. Asistenta sociala
- cheltuieli personal
- indemnizatii handicap
- incalzire populatie
- incalzire L 416

42.02.34 40 miilei

6 114,5 MIILEI

2 686 miilei
1481 mii lei

600 miilei
605 mii lei

50 mii lei

10 miilei
10 mii lei

523 miilei
20 mii lei

160 miilei
10 mii lei
33 mii lei
32 mii lei
60 mii lei

208mii lei
62 mii lei
60 miilei

2 miilei
1 686,5 miilei

1 180 mii lei
452 mii lei
40 mu lei

14,5 mii lei



7. Servicii si dezvoltare publica
- cheltuieli materiale (iluminat)
- cheltuieli de capital

Gaze - 100
[luminat - 20

8. Canalizaresi tratare ape reziduale
- cheltuieli materiale

9. Alte cheltuieli in domeniul locuintei
- cheltuieli materiale( gunoi)

10. Drumuri si poduri
- cheltuieli materiale
- cheltuieli de capital

Drum communal Mazgana =589
DC 50 Huluba - 20
Drumuri de interes local - 58

ESTIMARI ANII

I. BUGET LOCAL
TOTAL GENERAL VENITURI

Din care
Venituri proprii
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04
Sume defalcate din TVA 11.02.06
Sume defalcate din TVA chelt. descentralizate

11.02.02
Subventii ajutor incalzirea locuintei

42.02.34

TOTAL CHELTUIELI

1.Administratie publica locala
- cheltuieli personal
- cheltuieli material

2. Ordine publica si siguranta nationala
(Protectie contra incendiilor ISU)

- cheltuieli materiale

2022

4 239

600,5
257
594
650

2 097,5

40

4 239

1 664.5
1 300
364,5

220 miilei
100 miilei
120 miilei

30 mii lei
30 mii lei

150  miilei
150 mii lei

697 miilei
30 mii lei

667 mii lei

2023 2024

MII LEI

4 130 4025

600,5 600,5
270 283
615 634
502 360

2 102,5  2107,5

40 40

4 130 4 025

1 552,5  1520,5
1 300 1 300

252,5 220,5

7 7

7 7



3. Invatamant
- cheltuieli personal
- cheltuieli materiale
- cerinte educationale(ces)
- tichete
- burse

4.Cultura si sport
- cheltuieli personal (biblioteca)
- cheltuieli materiale (biblioteca)

5. Asistenta sociala
- cheltuieli personal
- indemnizatii handicap
- incalzire populatie
- incalzire L 416

6. Servicii si dezvoltare publica
- cheltuieli materiale

7. Alte cheltuieli in domeniul locuintei
- cheltuieli materiale( gunoi)

8. Drumuri si poduri
- cheltuieli materiale

337
12

199
34
32
60

62
60

2 008,5
1 454

500
40
14,5

60
60

80
80

20
20

Contabil,
Dutulescu Tatiana

342
12

204
34
32
60

60
58

2

2 008,5
| 454

500
40
14,5

60
60

80
80

20
20

347
12

209
34
32
60

60
58

2 008,5
1 454
500
40
14,5

42
42

20
20

20
20



ROMÂNIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL VULTUREȘII

HOTARAREA NR. 2% 19.04.2021
privind aprobarea organigrameisi a statul de functii pe anul 2021

Consiliul Local al Comunei Vultureşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară,
publică astăzi „19.04.2021;

Analizând Referatul de aprobare al primarului comunei  Vultureşti
nr.1788/13.04.2021

Raportul de specialitate inregistrat sub nr.1793/13.04.2021 cu privire la aprobarea
organigramei si a structurii functiilor publice;

Având în vedere:-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;

-art.369 lit.(a), art.404, art.405, art.538 din Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ,

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(3) lit.(c) si art.196 alin 1,lit.( a) din OUG nr.57/
2019 privind Codul Administrativ;

HO TĂRASTE:
Art.]. Se aproba organigrama si structura functiilor publice pentru aparatul de

specialitate al primarului comunei Vulturești judetul Arges, pentru anul 2021, conform
anexei nr.l anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.Art.2. Se aproba statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Vulturești, judetul Arges, pentru anul 2021, cu un numar total de 23 posturi, din
care 10 functionari publici, 2 functii de demnitate publica si 10 functii - personal
contractual, conform anexei nr. 2 — anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.3. Cheltuielile de personal vor fi incadrate in limita creditelor prevazute in
bugetul local de veniturisi cheltuieli pe anul 2021.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei  Vultureşii,
compartimentului resurse umane, contabilitate, impozite şi taxe pentru ducere la
îndeplinire, se comunică Instituţiei Prefectului — Judeţul Argeș pentru controlul legalității
și va fi adusă la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul oficial local la adresa:

https://www.cjarges.ro/en/web/vulturesti/monitorul-oficial-local .
„OMAN _

PREȘEDINTE N îi CONTRASEMNEAZA,
CONSILIE,

ARSENE ALIN
SECRETAR GENERAL „

MIHAI MIRCEA/CLAUDBIU



DÂND

AV

LIUDAS

//

ITVNOSUAd

LINALSISYV

FI

_

sr-wivunnnoo

ÎL

|

al

A

Saten

YVIVIICAW

VÎNALSISV

||

TANAADOUd

|

TA

VZIHOLINOW

L

VAIHEV

“VIIALD

|

AUVIS

LNIWILUV4WOD

Î

A1-VIVNOSUAd

LINALSISV

AUVZIUOLINOA

“3"1VIDOS

|

NDIAUAS

Ni

VILSAAd

|
AZI

S
=

VZVd

IS

31
-

YIVIDOS

YÎNALSISV

i

ALLVULSININOYV

40

HOTUDIAANGA

"TOLNAWILUYVdINOD

i

VIV'Id

IS

VINAGIAA

|
E

|

]

“ANIAISVD

AXVL

LI

SABINA

31-WSINVaUN

||

|

a1-39rand

[|

IS

ALIZOdAI

YNAWOD

LT

109IX9V

|
Ag

ILLIZIHOY

a!

ALVLIMIEYVLNOD

E

ai

1NAISIOIU

+

V'IVIDOS

yINaISISV

|)

INIWILIVAWOD

HU

VDALONAIa

INIWILIVaANOD

UVLAHDAS

INAWILUVAnOD

|.

INSGADLIU

VINO?

|

!

Î
.

AL

UVIWIUdADIA

ANNA

VWIăd

AT-YVLNADUN

AC

IILYVOLIS

1V

UaIIISNOD

1YVDO1

1N1DIAUAS

INAWILUV4WOD

VDO

|
1NI'1ISNOD

|

”]

AUVINIUd

ITOZ

1ANV

Ad

LLSHAN

LINA

IINNAWOD

IN1NAVIANIId

1V

ALV.LITVIDAdS

AC

INNNLVIVaAV

VAVUIDINVODUO

|

SADUV

1NLaanr

ITO7'P0'6//

PE

AU

DRE

LUN

VXANV

LLSAANLINA

'TVYDO'1

1NIIISNOD



UPS”)

9/W

|

13J0s

PZPd

IS

ANE.DSIUIUIPe

JUaUINIEdUUI

O)

NIMUNC

P3IPOIA

OIL

JUPIEA

O/W

IONDUNUL

eZed

|S

ANE.NSIUIUIpe

Juauţreduro)

JUPDPA

6

D/A

»uzed

PZPd

1S

ADENSIUIUUIpe

JusuIIeduro)

UIIO[A

NDIRPIN

8

OD/W

ouzed

eZed

|S

ANENSIUIUUIpe

JuatuIeduro)

UO[

NIS2UII|

L

PIUIUNI

O9/W

prenă

PZPd

1S

ADeDSIUIUUpe

JuatumIeduro-)

e[3Se12)

PIOPNL

9

“

E[EIDOS

EjUBISISE

15

LIemâIse,,

Iejaânq
Noudeo

UIp

1ejUPUI

ISOd

d

uejnqap

[EDIPauu

JUaISISE

x

VUIOA

“EȚerDOS

gjua)sIse

Juaurreduro)

+

JUEDEA

G

S

pedouuad|[|

1opadsuţ

ȚULOA

*e[eȚDOS

PJUBISISE

JuaurmIeduro—)

PUP

PULI0D)

PUI

p

S

edouud|[|10Dadsuj

TULOI

“e[eIDOS

EUB)SISE

JuauuIedui07)

PaLIQen)

eUVy

€

in.nad

IeuuțI

354

A

IMUC

Ur[y

auasry

Z

U33nI

N1Ar]

IPUIId

IENUUIAC

eDIISOd

[

O

z

23

2

apa

lz

“ala

m

5

Fa

=

aș

ep?

|
s2

|

=5£

CH

d

IZA)

G

=
8

e

6,

E
|

=A5Ș

gi

2
Z

E

E

e

ș

E

22|”

aa

[5

£

Cao

9

e

<

2

=

5

2

=

20nd3x3|a>npuo>

z
9==

ze

ednp

LNVOVA

2
E

E

o

=

—

ap

2p

e
5

1e.10duia)

“IL

=

E:

as

Ei

a
Ti

NVOVA/aemnuaad|"1

”

o

”

exiqnd

enouna

VANLONULS

AjBuunN|“IN

eJenpenuo>

erpuny

SADUV

1NLAGNE

LLSHAINLINA

IINOWOD

VIUVWIUd

ILLONOA

AC

LVIS

IZOCPO'6L/

PP

AN'IDHEI

cluexsuy



JUDE

A

O/W

IOMDUNUU

eZEC

1S

ATJEISIUIUIpe

JuaturIeduI0)

JUEDE

A

€z

a21qnd
MIZILDE

e[ouqe)

[edourid

J9I[ISU0)

a5uqnd

1miziyoe

Juauun.reduro”)

P[3TUeCI

TUIA

77

S

VI

Ied9)0IqIq

P|EUNULOI

PDDJONŢqIA

MUeC

U0]

PXIq

17

S

[PU

OSI3d

13IȚISU0D

MŢNIELUUIId

[e

19[ISU0D)|[3rIqer)

UPAZEII

187017)

07

AXE]

IS

ajzoduul

“aje)rqeuo>

JUBISISV

Io)adsuj

“JUPUIN

ISINSAI

JUSUITI-IedUIOȚ)

PI[NI

UDIEIA

GI

PJUIĂIN

3P

INeNIIS

W

NSAS

395

[220]

[N1D1413s

[nuauunureduro)

JUeDEA

81

3Xe)

1S

a)jzodun

“ayezjrqeuoa

[edourd

10ppadsuJ

“JUeUIN

ASINSAI

JUATUȚ-IedUIO—)

PIIPJA

EU

3190Q

ZI

AXE]

1S

ANZOdUUII

“3JPJIIQeIUOI

10ȚIadns

10padsu

“JUPUIN

ASINSAI

JUaUUIȚIedUIOȚ)

PUII]

PUSȚA

PIINISOd

91

XE]

1S

D)NZOdUIŢ

"2JeM[IQeJUO)

Iouadnş

10opadsuj

“aueurn

aSInsa1

Jusunreduro”)

PUȚ

|,
NOSaŢNIN

SI

VUSIUeqIN“ȚODILIAe

1ouadns

10padsuj

nnSrăa1

Juauurreduro)

EIIEJA

EIăI]

NAlId

PI

ADENSIUILupe

“VINPaD01d“IIEZIIOMUOUI

“EANIE“E[IAD

[edpunud

1opadsu

31E]S

MUSUINIedUuIOD)|eUurțee-)

P33IPUV

UOI

€I

[e13u3%)

Iouedns

IPJ3a.D3$

pIIPrn|

a1eNu|nIpne[)

P2IIA

LEU

ZI

9/W

|

JODUNUI

ezed

1S

ADE

NStuntupe

Jusunredur0)

UNUSŢe

A

NIS3UEIS

TI



AID

UV

LIUDAS

“uEIEDOS

PiuasIse

15

ieInâise,,

Iejaânq

[njoude>

urp

ejueurg

1Sod

02

8I

atinynsu!

urp

iouny

ap

[e30)

“IN

31e0113][n

apreya[duroa

15

apirengrpouu

n>

“JEDUPUIJ

IINSEUI

A0UN

Pas

naguad

15

uindaad

“aje>o]

321qnd

a[aiueurg

putand

9007/££7

'1u

na

eaaejaduro>

15

e3reoipou

n.muad

0107/£9

"N

'9"N'0

up

(7)

“ue

III

912

MALI0d

iansod

ap

[2303

IN

OI

31nd2xa3

ap

a[enpe.nuo>

nţouny

2p

[2303

"IN

atndax3

ap

a2iqnd

nţouny

ap

[2303

"IN

2132npuo>

ap

2qnd

uj>uny

ap

[e303

*1N

puqnd

Heuoriduny

tiţeur

2p

[e303

"IN

OI

OT

321qnd

niouny

2p

[2303

“IN

[E0.L

2UPIEA

aednO

1AN]S0d

XeUINN

etoung



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTUREȘTI
NR. 1788/13.04.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei șia statului de funcții pentru

aparatul de specialitate al primarului comunei Vulturești

Conform dispozițiilor art.129 alin. (3) lit.c), art.369 lit.a), 404, 405 și 538 din OUG
nr.957/2019 privind Codul administrativ, se propune organigrama şi numărul de personal din
aparatul de specialitate al primarului comunei Vulturești, judetul Arges.

Consider  oportune propunerile facute de compartimentul de specialitate din
cadrul primariei şi propun adoptarea proiectului în forma prezentată.

PRIMAR,
> A

POŞIRCĂ LIVIU EUGEN



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTUREȘTI
NR. 1793/13.04.2021

RAPORT

privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Vulturești

Conform dispoziţiilor art.129 alin. (3) lit.c), art.369 lit.a), 404, 405 și 538 din OUG
nr.597/2019 privind Codul administrativ, se propune organigrama şi numărul de personal din
aparatul de specialitate al primarului comunei Vulturești, judetul Arges dupa cum urmeaza:
1, Funcţii de demnitate publică : Total =2
- primar

- viceprimar
2. Funcţii publice: Total = 10
- ocupate: 10
- vacante: 0

3. Funcţii contractuale: Total = 10
- ocupate: 8
- vacante: 2 conform Anexelor 1 şi 2

Secretar general
Mihai Mircea Claydiu .



JUDEŢUL ARGES
CONSILUL LOCAL VULTURESTI

HOTĂRÂREA NR.__4 2 /19.04.2021
privind inregistrarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Vulturesti , din

Judetul Arges in Sistemul National Electronic de Plata Online (SNEP), si modul de suportare a
comisionului bancar la tranzactiile on-line

Consiliul Local al Comunei Vulturesti din Judetul Arges, întrunit în şedinţă ordinară din data de
19.04.2021;
Având în vedere:
Art.3 si art.10 alin. (2) din Hotararea Guvenului Romaniei nr. 1235/2010 , privind sistemul
national electronic de plata online , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinul comun al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale „al Ministerului
Administratiei si Internelor , al Ministerului Finantelor Publice nr 168/14/95/2011, pentru
aprobarea Normelor metodologice privind sistemul national electronic de plata online a taxelor si

impozitelor utilizand cardul bancar , cu modificarile si completarile ulterioare;- Referatul de aprobareal initiatorului , înregistrat cu nr.1789 din 13.04.2021;
- Raportul de specialitate cu nr. 1794 din 13.04.2021 al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vulturesti din Judetul Arges;avizele comisiilor de specialitate ale Consilului Local al Comunei Vulturesti, Judetul Arges

In temeiul prevederilor art.129 alin (1), alin (7), art.133 alin.(1) „, art.136 , art 196 alin. (1)
lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 57/2019 , privind codul administrativ ,cu
modificarile si completarile ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă inregistrarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Vulturesti , din Judetul

Arges in Sistemul National Electronic de Plata Online (SNEP) si implicit se aproba inrolarea in

sistemul ,, Ghiseul.ro,, .

Art.2. Unitatea Administrativ-Teritoriala a Comunei Vulturesti din Judetul Arges , prin Primarul

Comunei Vulturesti din Judetul Arges , va selecta Furnizorul de servicii de acceptare a platilor

electronice, in conditiile legii .

Art. 3. Comisionul aferent platii electronice cu cardul este suportat de catre:

a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul sau de

servicii de plata

b) beneficiarul platii , Unitatea Administrativ-Teritoriala a Comunei Vulturesti din Judetul Arges

pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul sau de servicii .

Art. 4. Primarul împreună cu compartimentul contabilitate, impozite și taxe vor duce la



îndeplinire prezenta hotărâre.

Art, 5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vultureşti, compartimentului

contabilitate, impozite şitaxe, Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş pentru exercitarea controlului

de legalitate şi va fi adusă la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul oficial localla adresa:

https://www.cjarges.ro/en/web/vulturesti/monitorul-oficial-local .

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

MIHAI MIRCEA G/AVD

up



JUDEŢUL ARGES
CONSILUL LOCAL VULTURESTI
NR. 1794 din 13.04.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind inregistrarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Vulturesti ,

din Judetul Arges in Sistemul National Electronic de Plata Online (SNEP), si modul de suportare
a comisionului bancar la tranzactiile on-line

Având în vedere:
- Art.10 alin. (1) din Hotararea Guvenului Romaniei nr. 1235/2010 , privind sistemul national
electronic de plata online , cu modificarile si completarile ulterioare, prevede :

„„ Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operatiunile de trenzactionare
online cu cardul bancar sau alte mijloace electronice de plata , aferente incasarii obligatiilor de
plata catre bugetul general consolidat prin intermediul SNEP , nu vor depasi tarifele maximale
aprobate prin decizie emisa de catre Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei cu avizul
Ministerului Finantelor Publice ,,
-- Art.10 alin. (2) din Hotararea Guvenului Romaniei nr. 1235/2010 , privind sistemul national
electronic de plata online , cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:Comisionul aferent platii electronice cu cardul este suportat de catre:
a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul
sau de servicii de plata
b) beneficiarul platii pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre
furnizorul sau de servicii .

Avantajele Sistemului National de Plata on-line a taxelorsi impzitelor utilizand cardul
bancar (SNEP) sunt:
- pentru respectarea masurilor de prevenire a raspandirii infectiei COVID19
- in scopul cresterii colectarii amenzilor , impozitelor si taxelor locale
- se impune ca modalitate alternativa de incasare a amenzilor , a impozitelor si taxelor locale prin
folosirea mijloacelor electronice
- reducerea cheltuielilor operationale
- disponibilitatea platilor non-stop
-crearea unei platforme solide de inter-operabilitate la nivel national
Functionalitate Ghiseul.ro:- vizualizare si plata debitelor pe care un contribuabil le are la nivel national „consultarea unui
istoric al tranzactiilor efectuate prin ,, ghiseul.ro,,
- generarea unei dovezi de plata in urmaefectuarii unei tranzactii cu succes
- obtinerea datelor de autetificare fara sa mai fie nevoie de deplasare la sediul primariei Inrolarea
in sistemul ,, ghiseul.ro,, este necesara pentru utilizarea mijloacelor electronice de
plata online, card bancaretc .

Prin urmare, considerăm că Proiectul de Hotarare prezentat, respecta prevederile legale si
poate fi supus dezbaterii si aprobarii de catre Consilul Local al Comunei Vulturesti din Judetul
Arges , in sedinta publica.

Inspector,

ma Iulia

o



JUDEŢUL ARGES
CONSILUL LOCAL VULTURESTI

REFERAT DE APROBARE
Nr. 1789/13.04.2021

la proiectul de hotărâre privind inregistrarea Unitatii Administrativ- Teritoriale Comuna
Vulturesti , din Judetul Arges in Sistemul National Electronic de Plata Online (SNEP), si modul

de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line

Subsemnatul Neacsu Ion, consilier local in cadrul Consilului Local Vulturesti Judetul
Arges ,

În temeiul art. 136 din OUG a Guvernului Romaniei nr 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare , initiez Proiectul de Hotarare prin care se
stabileste inregistrarea Unitatii Administrativ- Teritoriale Comuna Vulturesti , din Judetul Arges in
Sistemul National Electronic de Plata Online (SNEP), si modul de suportare a comisionului
bancar la tranzactiile on-line si supun acest Proiect de Hotarare dezbateriisi aprobarii Consilului
Local al Comunei Vulturesti Judetul Arges , avand in vedere urmataoarele:
-Prevederile art. 136 din OUG a Guvernului Romaniei nr 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare „, Proiectele de Hotarare pot fi initiate de
Primar „Consilierii Locali sau de Cetateni. Elaborarea de proiecte se face de cel care propune cu
sprijinul secretarului general al unitatii /subdiviziunii administrativ teritoriale si al
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
-Prevederile art. 136 alin. (1) din OUG a Guvernului Romaniei nr 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, Proiectele de Hotarari ale Consiliului
Local insotite de referatele de aprobare ale acestora si de alte documente de prezentare si de
motivare se inregistreaza si se transmit de secretarul general al uitatii/subdiviziunii administrativ
teritoriale:a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea
analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului localin vederea analizarii si inctomirii avizelor
- Art.10 alin. (1) din Hotararea Guvenului Romaniei nr. 1235/2010 , privind sistemul national
electronic de plata online , cu modificarile si completarile ulterioare, prevede :

„, Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operatiunile de trenzactionare
online cu cardul bancar sau alte mijloace electronice de plata , aferente incasarii obligatiilor de
plata catre bugetul general consolidat prin intermediul SNEP , nu vor depasi tarifele maximale
aprobate prin decizie emisa de catre Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei cu avizul
Ministerului Finantelor Publice,,
-- Art.10 alin. (2) din Hotararea Guvenului Romaniei nr. 1235/2010 , privind sistemul national
electronic de plata online , cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:Comisionul aferent platii electronice cu cardul este suportat de catre:
a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul
sau de servicii de plata
b) beneficiarul platii pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre
furnizorul sau de servicii.



Avantajele Sistemului National de Plata on-lineataxelorsi impzitelor utilizand cardul
bancar (SNEP) sunt:
- pentru respectarea masurilor de prevenire a raspandirii infectiei COVID19
- in scopul cresterii colectarii amenzilor , impozitelor si taxelor locale
- se impune ca modalitate alternativa de incasare a amenzilor , a impozitelor si taxelor locale prin
folosirea mijloacelor electronice
- reducerea cheltuielilor operationale
- disponibilitatea platilor non-stop
-crearea unei platforme solide de inter-operabilitate la nivel national
Functionalitate Ghiseul.ro:- vizualizare si plata debitelor pe care un contribuabil le are la nivel national „consultarea unui
istoric al tranzactiilor efectuate prin ,, ghiseul.ro,,
- generarea unei dovezi de plata in urma efectuarii unei tranzactii cu succes
- obtinerea datelor de autetificare fara sa maifie nevoie de deplasare la sediul primariei Inrolarea
in sistemul ,, ghiseul.ro,, este necesara pentru utilizarea mijloacelor electronice de
plata online, card bancar etc .

Proiectul de Hotarare prezentat, respecta prevederile legale si poate fi supus dezbaterii si
aprobarii de catre Consilul Local al Comunei Vulturesti din Judetul Arges , in sedinta publica .

Avand in vedere cele de mai sus , propun Consilului Local al Comunei Vulturesti din Judetul
Arges , sa aprobe in forma prezentata Proiectul de Hotarare prin carese stabileste inregistrarea
Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Vulturesti , din Judetul Arges in Sistemul National
Electronic de Plata Online (SNEP), si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile
on-line

Consilier Local
Neacsu lon

(Po



ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

HOTARAREA nr. 30 /19.04.2021————————

privind modificarea HCL nr.15/25.03.2021 privind aprobarea unei cote de carburant pentru deplasările în

interes de serviciu, cât și pentru capitolul gospodărire comunală

Consiliul local al comunei Vulturești, judetul Arges intrunit in sedinta ordinara,azi 19.04.2021;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare a primarului comunei Vultureşti nr. 1790/13.04.2021

- Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 1795/13.04.2021 al compartimentului de resort din
primarie ; Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vultureşti;
- dispoziţile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative

În conformitate cu art.1 alin (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 30 august 2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administraţiei publice şi institutiile publice,
cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3), (4) şi (5) şi art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (7) lit. g) şi alin. (14), respective art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. În cuprinsul HCL nr. 15/25.03.2021, Art.3. se modifică şi va avea următorul cuprins: „Se
stabileşte consumul lunar de 1000 litri carburant pentru utilajul-buldoexcavator”;
Art.2. Celelalte prevederi rămân neschimbate.
Art.3. Secretarul general al comunei Vultureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

și va face menţiunile necesare în Registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului local
Art.5. Secretarul general al comunei Vulturești va comunica prezenta hotărâre Primarului

comunei Vultureşti, compartimentului achiziții publice, compartimentului contabilitate si Instituţiei
Prefectului — Judeţul Arges în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi publicată în
Monitorul oficial local la adresa https://www.cjarges.ro/web/vulturesti/monitorul-oficial-local
pentru aducere la cunoștință publică.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

MIHAI MIRCEA/CI/AUBIU.
/ “AmV—



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTUREŞTI
NR. 1790/13.04.2021

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea HCL nr.15/25.03.2021 privind aprobarea unei cote de carburant pentru deplasările în

interes de serviciu, cât și pentru capitolul gospodărire comunală

Având în vedere:
- dispoziţile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
- art.1 alin (5) din Ordonanţa Guvernuluinr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritățile administraţiei publice şi institutiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 14 alin. (3), (4) şi (5) şi art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Propun consiliului local Vulturești modificarea art. 3 din HCL nr. 15/25.03.2021, astfel: „Se
stabileşte consumul lunar de 1000 litri carburant pentru utilajul-buldoexcavator”;

PRIMAR,
POŞIRCĂ LIVIU EUGEN



JUDETUL ARGES
COMUNA VULTUREȘTI
NR. 1795/13.04.2021

RAPORT

privind modificarea HCL nr.15/25.03.2021 privind aprobarea unei cote de carburant pentru deplasările în
interes de serviciu, câtși pentru capitolul gospodărire comunală

Având în vedere:
- dispoziţile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
- art. alin (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administrației publice și institutiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 14 alin. (3), (4) și (5) și art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Motiv pentru care propun: În cuprinsul HCL nr. 15/25.03.2021, Art.3. se modifică şi va avea
următorul cuprins: „Se stabileşte consumul lunar de 1000 litri carburant pentru utilajul-
buldoexcavator”;

Secretar general, |

Mihai Mircea Claudiu /,(-



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

HOTĂRÂREA NR. 2/Î /19.04.2021
Privind aprobarea număruluişi a cuantumului burselor şcolare /finanţarea burselor din bugetul

general al Comunei Vultureşti, aferente anului şcolar 2020-2021,
pentru elevii care frecventează cursurile dezi în unităţile de învățământ preuniversitar de stat din

Comuna Vultureşti, judeţul Argeş

Consiliul Local al comunei Vultureşti, judeţul Argeş, intrunit in sedinta ordinara
azi 19.04.2021

Avand in vedere:
Adresa nr.  /12.04.2021 Scolii gimnaziale nr.1 Vultureşti cu privire la necesarul de burse

şcolare pentru anul şcolar 2020-2021;
Referatul de aprobare al primarului comunei Vultureşti nr. 1791/13.04.2021;
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1796/13.04.2021;
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Vultureşti;
Art.5 alin.(3) şi(4) şi ale aer. 20 alin.(1) lit.h) din Legea nr.273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.15/2021, a bugetului de stat.
Art. 82 alin. (1) şi (2) şi art 105 alin. (2) lit.d) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei naţionale;
H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de

merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu
frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021;

Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu dispoziţiile art.129 alin.(1), alin.(2) lit. d), alin.(7), lit.a), art. 139
alin.(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art. 196 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.] Se aprobă acordarea de burse pentru elevii din unităţile de învățământ preuniversitar
de stat din comuna Vultureşti județul Argeş pentru anul școlar 2020-2021, după cum urmează:
Nr.crt|Tip bursă Cuantum Nr. burse
| Burse de merit 100 lei 31

2 Burse sociale 100 lei 4]
TOTAL 72

Art.2 Acordarea burselor se va realiza prin unitatea de învățământ în baza documentelor
justificative solicitate conform Ordinului MECTS nr.5576/2011.



Art.3  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului comunei
Vultureşti împreună cu aparatul de specialitate.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Vulturești, compartimentului
contabilitate, impozite şi taxe, Şcolii Gimnaziale nr.1 Vulturești, Instituţiei Prefectului - judeţul
Argeş şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul oficial local la adresa

https://rww.cejarges.ro/en/web/vulturesti/monitorul-oficial-local .

PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER SECRETAR GENERAL

| MIHAI MIRCEA QHA TA |

o



ROMANIA
JUDETUL ARGES

COMUNA VULTUREȘTI

Referat de aprobare Nr. 1791/13.04.2021
la proiectul de hotarare privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare /finanţarea
burselor din bugetul general al Comunei Vulturești, aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii care

frecventează cursurile de zi în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Vulturești, judeţul
Argeș

Avand in vedere:

Legea nr.15/2021, a bugetului de stat.

Art. 82 alin. (1) şi (2) şi art 105 alin. (2) lit.d) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei naţionale;

H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de
studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în
anul şcolar 2020-2021;

Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Propun Consiliului local Vultureşti adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului şi a
cuantumului burselor şcolare /finanţarea burselor din bugetul general al Comunei Vultureşti, aferente anului
şcolar 2020-2021, pentru elevii care frecventează cursurile de zi în unitățile de învățământ preuniversitar de
stat din Comuna Vulturești, județul Argeş.

PRIMAR,

Poşircă Liviu Eugen



JUDETUL ARGES
PRIMARIA COMUNEI VULTUREȘTI
Nr.1796/13.04.2021

RAPORT
la proiectul de hotarare Privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare /finanțarea burselor
din bugetul general al Comunei Vulturești, aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii care frecventează

cursurile de zi în unităţile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Vulturești, județul Argeș

Prin referatul de aprobare, primarul comunei Vulturești propune, aprobarea numărului și a
cuantumului burselor şcolare /finanțarea burselor din bugetul general al Comunei Vultureşti, aferente anului
școlar 2020-2021, pentru elevii care frecventează cursurile de zi în unitățile de învățământ preuniversitar de
stat din Comuna Vulturești, județul Argeș

Avand in vedere:

Legea nr.15/2021, a bugetului de stat.

Art. 82 alin. (1) şi (2) și art 105 alin. (2) lit.d) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei naționale;

H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de
studiu şi de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în
anul şcolar 2020-2021;

Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor
școlare /finanțarea burselor din bugetul general al Comunei Vultureşti, aferente anului şcolar 2020-2021,
pentru elevii care frecventează cursurile de zi în unităţile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna
Vultureşti, județul Argeș

Inspector,

Ana Gabriela

$%


