
RoMArura
JUDETUL NEAMT

coNsILruL LocAL AL COMUNET TTBUCANT

HorAnAne
privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei fibucani,

judelul Neam! pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL al comunei TIBUCANI, judetul NEAMT, intrunit in gedinla
de indat5 din data 19 octombrie 2O2L;

Examinind Proiectul de hotirdre privind rectificarea bugetului local de
venituri 9i cheltuieli al comunei libucani, judelul Neam! pe anul 2OZL inregistrat
sub Nr. 73 din 12 octombrie 2021, precum gi Referatul de aprobare a acestui
proiect de hotirSre, intocmit de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr.
7OL2 din 12 octombrie 2O2L, din care citdm: V5z6nd Adresa Administraliei Judelene
Neam! Nr.24622 din11,10.2021, prin care am fostincunostiin!a!i c5, prin H.H, Nr. 1088/2021
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv5 bugetarE la dispozilia Guvernului, prevSzut
in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unit5li administrative-teritoriale, ni s-a aprobat
suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare ad5ugatS pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, in trimestrul IV a.c, cu suma de 50 mii lei din Fondul de rezerv5
bugetar5 la dispozilia Guvernului, prev5zut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele
unit5ti administrative-teritoriale pentru plata unor cheltuieli curente 9i de capital, este
necesar5 rectificarea bugetului local cu suma de 50 mii lei, la urm6toarele capitole:

Venituri: - Cap, 11.02.06

Cheltuieli: - Cap, 510103200130 - pl5!i pentru facturi curente

50 mii lei

25 mii lei

- Cap, 67,50,20.30.30 - pl5!i pentru a organiza Ziua Recoltei 25 mii lei

Examin6nd si Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, impozite si Taxe
Locale" cu privire la acest proiect de hot5rSre, intocmit de Domnul MOISA NICULAI,
referent in cadrul acestui compartiment si inregistrat sub Nr. 7013 din 12 octombrie ZOZL;

V6zAnd Avizul consultativ al Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliul Local
al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la acest proiect de hot5r6re,, inregistrat sub Nr.
51731 175 din 18, 10,2021;

Av6nd in vedere prevederile:
a) art. 129 alin. (4) lit. a) din Ordonanla de Urgentd a Guvernului Rom6niei Nr. 5712019

privind Codul Administrativ,
b) art. 19 alin. (1) lit. a) si alin, (2) din Legea nr, 27312006

locale, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare;
c) Legii Nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul Z02t;

privind finantele publice

d) Legii nr' 5212003 privind transparenla decizionalS in administra[ia publicb, cu
modificSrile gi complet5rile ulterioare;

tn temeiul dispozitiilor art, 139 alin. (3) lit a) din Ordonanla de Urgent5 a Guvernului
Romdniei Nr. 57 120L9 privind Codul Administrativ,





HOTARASTE:

Art.1. Se aprobS rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
]ibucani, judetul ,leam! pe anul 202A, cu suma de 50 mii lei, conform Anexei nr. 1, parte
integrant5 din pre,enta hot5rSre,

Art.2. Pr,' narul 9i Compartimentul financiar-contabilitate vor urmEri ducerea la
indeplinire a prez(, rtei hotdrSri.

Art.3. Se retarul general al comunei va inainta 9i comunica prezenta hotflrfire
autorit5tilor si pe, ;oanelor interesate si-o va aduce la cunogtin!5 publicS prin afisaj la sediu
institutiei.
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 72120211
*t
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efectueze procedura

Nr.
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1 Adoptarea hotbr6riil) s-a f5cut cu majoritate p

rsimpl5 p absolutd p calificatdz

,gi complet5rile ulterioare:
,t; nrt. 139 alin. (1): "in exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adopt6 hotb16ri, cu majoritate

absolutb sau simplS, dupd caz.
(2) prin exceplie de la prevederile alin. (1), hot516rile privind dob6ndirea sau instrSinarea dreptuluide
proprietate in tazul bunurilor imobile se adoptb de consiliul local cu majoritatea calificatb definit5 la art'

5 lit, dd), de douS treimi din numErul consilierilor locali in funcfie."
2) Art. 197 alin. (2): "HotS16rile consiliului local se comunicS primarului."

:i nrt, 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunicH hotS16rile consiliului local al

,comunei prefectului in cel mult 10 zile lucrStoare de la data adoptdrii . . ,

4) Art. fgZ atin. (4): "Hotb16rile. . , se aduc la cunogtinla public6 gi se comunicS, in conditiile legii, prin

grija secretarului general al comunei."

'!y nrt. 199 alin. 111: "Comunicarea hot5rSrilor, . . cu caracter individual cdtre persoanele cdrora li se

adreseazd se face in cel mult 5 zile de la data comunic6rii oficiale cbtre prefect."

6) Art, 198 alin. (1): "HotErdrile , . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la

cunogtint5 publicd."
7)Art, fbg atin. (2): "HotErArile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunic5rii

cdtre persoanele cdrora li se adreseazS."

t9lt0l202t ,

191101202L


