
RoMAnra
JUDETUL NEAMT

coNsrLrul LocAL AL COMUNET TTBUCANT

PRoIEcr or HorAnAnr
privind rectificarea bugetului tocat de venituri gi cheltuieli al comunei .Tibucani,

iudelut Neam! pe anul 2027, inregistrat sub Nr, 93 din 27 decembrie 2021

IOAN RUSU, primarul comunei libucani, judefulNeam!;

VEzAnd Hot[r6rea Guvernului Romtniei Nr. 1264 din11.12.2021 privind alocarea unei

sume din Fondul de rezenr5 bugetar5 la dispozilia Guvernului, prev5zut in bugetul de stat pe

anul 2021, pentru unele unitSli administrative-teritoriale, prin care comunei noastre i-a fost

alocatE suma de 250 mii lei pentru plata unor cheltuieli curente 9i de capital;

tn aplicarea prevederilor O.U.G. Nr.9712021 privind rectificarea bugetar6 a bugetului de

stat;

AvAnd in vedere prevederile:

a) art. 129 alin. (4) lit. a) din Ordonanla de UrgenlH a Guvernului RomAniei Nr. 5712019

privind Codul Administrativ,
b) art. 19 alin, (1) lit. a) 9i alin. (2) din Legea nr. 27312006 privind flnantele publice

locale, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

c) Legii Nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 202L1

d) Legii nr. 52l2OO3 privind transparenla decizional5 in administratia public5, cu

modifi cHrile gi completHrile ulterioare;

in temeiul dispoziliilor aft. 139 alin, (3) lit a) din Ordonanla de Urgenl6 a Guvernului

Rom6niei Nr. 5712019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Att.l. Se aprob5 rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli al comunei

Jibucani, judelul Neam! pe anul 2020, cu suma de 250 mii lei, conform Anexei nr. 1, pafte

integrant5 din prezenta hot5r6re.

Att.2. Primarul 9i Compartimentul financiar-contabilitate vor urmHri ducerea la

indeplinire a prezentei hot5rdri.

Aft.3. Secretarul general al comunei va inainta 9i comunica prezenta hot5rdre

autoritfililor gi persoanelor interesate gi-o va aduce la cunogtinf5 public5 prin afigaj la sediu

institu!iei.
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PRIMAR
Nr. 8563 din 21 decembrie 2021

REFEMT DE APROBARE

a Proiectului de hodrilre priuind rectificarea bugetutui local de venituri gi
cheltuieli al comunei fibucani, judelut Neam! pe anul 2021, inregistrat sub Nn g3

din 2I decembrie 2O2I

IOAN RUSU, primarul comunei Jibucani, judelul Neam!, in calitate de iniliator al
acestui proiect de hot5r6re;

AvAnd ln vedere prevederile:
a) aft. 129 alin. (4) lit. a) din ordonanla de UrgenlH a Guvernului Romaniei Nr.

57 l20Lg privind Codul Administrativ,
b) aft. 19 alin. (1) lit. a) 9i alin. (2) din Legea nr, 273/2006 privind finanlete pubtice

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

.. d) legii nr. 5212003 privind transparenli decizionalS in administralia public5, cu
modifi^cH rile gi com pletHrile u lterioare;

In aplicarea prevederilor O.U.G. Nr.9712021 privind rectificarea bugetar5 a bugetului
de staf

V5z6nd Hot5rdrea Guvernului Rom6niei Nr. 1264 din11.12.2021 privind alocarea unei
sume din Fondul de rezerv5 bugetari la dispozilia Guvernului, prev5zut in bugetul de stat pe
anul 2021, pentru unele unitHli administrative-teritoriale, prin care comunei noastre i-a fost
alocat5 suma de 250 mii lei pentru plata unor cheltuieli curente 9i de capital, este necesar6
rectiflcarea bugetului local cu suma de 250 mii lei, la urmHtoarele capitole:

Venituri: - Cap. 11.02.06

Amenzi: - Cap. 35,02.01.02

+ 250 mii lei

- 250 mii lei

Proiectul de hot5r6re va fi repartizat la Serviciul Financiar-Contabilitate, respectiv
domnului MOISA NICULAI referent in cadrul acestui seruiciu, care urmeaz5 sE
into-cmeasc5 raportul de specialitate gi s5-l depunS p6nH la data 21 decemb rie 202!, ora
14,00.

.. . Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Jibucani, judelul Neam!
c5reia ii va fi inaintat acest proiect de hotHr6re in vederea dezbaterii 9i tntocmirii avizului
consultativ este,,comisia de ActivitHti Economico-FinanciarH,,.

Cu stim5.

PRIMAR,
IOAN RUSU,.
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SERVICIU L FI NANCIAR-CONTABILITATE
Nr, 8564 din 21 decembrie 2O2L

RAPORT
cu privire Ia Proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului local de
venituri gi cheltuieli al comunei libucani, judelul Neam! pe anul 2027,

inregistrat sub Nn 93 din 27 decembrie 2O2t

MOISI NIC|ILAI, referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Jibucani, judelul Neamt;

VHz6nd Proiectul de hot6rAre privind rectificarea bugetului local de venituri 9i
cheltuieli al comunei Jibucani, judelul Neam! pe anul 202t, inregistrat sub Nr. 93 din 21

decembrie 202L, iniliat de Domnul primar, IOAN RUSU, proiect de hot5r6re insolit 9i

de Referatul de aprobare al acestuia, Tntocmit de Domnul primar, IOAN RUSU 9i
inregistrat sub Nr, 8563 din 21 decembrie 202L, prin care se arat5 cH se justificE

aceastH rectificare a bugetului local de venituri 9i cheltuieli in forma prezentat6 in
proiectul de hot5rAre 9i explicitat5 in Referatul de aprobare al acestuia, respectiv, cit5m:
t'VEz6nd HotHrArea Guvernului Rom6niei Nr. 1264 din11.12.2021 privind alocarea unei
sume din Fondul de rezery5 bugetari la dispozilia Guvernului, prevHzut Tn bugetul de
stat pe anul 2021, pentru unele unitSli administrative-teritoriale, prin care comunei
noastre i-a fost alocat5 suma de 250 mii lei pentru plata unor cheltuieli curente 9i de
capital, este necesari rectificarea bugetului local cu suma de 250 mii lei, la urmHtoarele
capitole:

Venituri: - Cap. 11.02.06 + 250 mii lei

Amenzi: - Cap. 35.02,01,02 - 250 mii lei

tn aplicarea prevederilor O.U.G. Nr. 971202L privind rectificarea bugetar5 a

bugetului de stat".

Avind in vedere prevederile: art. 129 alin. (4) lit. a) din Ordonanla de UrgenlH
a Guvernului Romdniei Nr. 5712019 privind Codul Administrativ, aft. 19 alin. (1) lit. a) gi

alin. (2) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modific5rile gi

complet5rile ulterioare; Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionalE in
administratia public5, cu modific5rile gi completHrile ulterioare 9i Legii Nr. l5l202l
privind bugetul de stat pe anul 20211

Proiectul de hot5r6re intrunegte condiliile prev5zute de lege pentru adoptarea
unei hot5r6ri de consiliu in acest sens.


