
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTiRARE
privind modificarea bugetului local de venituri ,i cheltuieli al comunei Tibucani,

judelul fleam, pe anul 2027t inregistrat sub Nn 56 din 3 august 2027

IOAN RUSU, primarul comunei Tibucani, judetulNeam!;

Avend in vedere prevederile:

a) art. 129 alin. (4) lit. a) din Ordonania de Urgenlt a Guvernului Romaniei Nr.5712019
privind Codul Administrativ,

b) art. 19 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 27312006 privind flnanlele publice

locale, cu nodiicErile 9i compleGrile ulterioare;

c) Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionali in administralia publicE, cu

modificErile 9i completdrile ulterioare;
in temeiul dispoziliilor art. 139 alin, (3) lit a) din Ordonanta de Urgen!6 a Guvernului

Romaniei Nr. 5712019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.l, (1) Se aprobS modificarea bugetu ui local de venituri si cheltuieli al comunei

Tibucani, judelul Neamt pe anul 2021, la Capitolul 51 "INVATAMANT", conform Anexei nr. 1,

parte integrantE din prezenta hoGrare,
(2) Suma de la capitolul 51 "iNVATAMANT", va fi modificate in sensull
- diminu5rii art. 20,02 - reparalii curente cu suma de 10.000 lei;
- major6rii cu suma de 10.000 lei a art. 20.30.30 cap. 51.02. - rechizite scolare

Al|t Se aprobE actualizarea planului de investilii pe anul 2021 conform Anexei nr, 2,

pafte integrantS din prezenta hotirare.
Art.3. Se aprobi actualizarea de achizilii publice pe anul 2021 conform Anexei nr. 3,

parte integrant5 din prezenta hot5rare.

AIiIL Primarul 9i Compartimentul financiar-€ontabilitate vor urmEri ducerea la

indeplinire a prezentei hot5rari.

AIEa Secretarul general al comunei va inainta si comunica prezenta hot5rare
autorit;tilor 9i persoanelor interesate si-o va aduce la cunostint5 publicS prln aflsaj la sediu
institutiei.

INITIATOR:
PRIMAR

IOAN RUSU
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Dos. SEDIN|4 CON'. LOCAL

Avizat pentru legalitatei
SECRETAR GENERAL,
Jn Coca Ambrosd
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PRIMAR

Nr. 5274 din 3 august 2021

REFERAT DE APROBARE

ta Prciectul de hotdtarc Privind modifiarea bugetului local de venituri ,i
chettuieli al comunei Tibucani, iudelul tleaml pe anul 2027, inregistrat sub Nn 56

din 3 august 2027

IOAN RUSU, primarul comunei Tlbucani, judetul Neam!, in calitate de iniliator al

acestui proiect de hotdrare;

Avend in vedere prevederilel

a) art. 129 alin. (4) lit. a) din ordonanla de Urgen!5 a Guvernului Romeniei Nr'

5712019 privind Codul Administrativ,
b) art. 19 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice

locale, cu modificdrile gi completSrile ulterioare;

c) Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionalS in administralia public6, cu

modifl cErile 5i complet5rile ulterioare,

Inand cont de faptul ci, pentru derularea ?rcieclului ,,RECHZZfTE PENTRU IIOUL

AN SCOLAR- penvu un numbr de 400 elevi 9i pretcolari ai gcolilor funclionale de pe raza

comunei Tibucani, judelul Neam!, este necesar; suma de 10.000 lei, sumS ce nu a fost

prevtzut5 in bugetul local cu aceas$ destinalie, este imperios necesari aceastb modificare a

bugetului local de venituri 9i cheltuieli.

Practic, modificarea va viza capitolul sl "iruvA1At'tANt", in sensut:

- diminutrii art. 20.02 - reparalii curente cu suma de 10.000 lei;

- major;rii cu suma de 10.000 lei a art. 20.30.30 cap 51,02. - rechizite scolare

Ca urmare a aceste modificiri, se vor actualiza at6t planul de investilii pe anul 2021,

cat 9i planul de achizilii pe anul 2021

Avand in vedere arqumentele de fapt 9i de drept prezentate, consider[m cE acest

proiect de hotlrare este justiflcat, motiv pentru care, in temeiul prevederilor art 136 alin. (3)

- (4) din ordonanla de UrgenlS a Guvernului Romaniei Nr. 5712019 privind Codul

Admi;istrativ, cu modificErile 9i compleGrile ulterioare, am procedat, impreunE cu secretarul

comunei, la nominalizarea domnului MOISA NICULAI - referent in cadrul " Serviciul

Financiar-contabilitate" care trebuie s; analizeze 9i # intocmeasc} raportul de specialitate,

stabilid ca dat; de depunere a raportului ziua de 4 august 2021, ora 14,00,

Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tlbucani, judelul Neaml

c5reia ii va fi 'inaintat acest proiect de ho$rere in vederea dezbaterii 9i intocmirii avizului

consultativ este,,Comisia de Activitdli Economico-FinanciarS"

PRIMAR,
IOAN RUSI'
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SERVICIU L FINANCIAR.CONTABILITATE
Nr. 5285 din 4 august 2021

RAPORT
cu privire la Proiectul de hotdrare privind modificarea bugetului local de
venituri ti cheltuieli al comunei Tibucani, judelul Neamt pe anul 2027,

inrcgistrat sub Nr. 56 din 3 august 2027

MOISi 
^\UCULAI, 

referent in cadrul aparatu ui de specialitate al prlmarului

comunei Tibucani, judelul Neamt;

V5zend Proiectul de hotSrere privind modificarea bugetului local de venituri si

cheltuieli al comunel Tibucani, judelul Neam! pe anul 2021, inregistrat sub Nr. 56 din 3

august 2021, initiat de Domnul primar, IOAN RUSU, proiect de hotErare insolit 9i de
Referatul de aprobare al acestuia, intocmit de Domnul primar, IOAN RUSU giinregistrat
sub Nr. 5274 din 3 august 2021, prin care se ara$ ct se justific5 aceastd modiflcare a

bugetului local de venituri si cheltuieli in forma prezentati in proiectul de hot;rare si

explicitatE in Referatul de aprobare al acestula, respectiv, citim: "Inend cont de faptul
c5, pentru derularea Prciedului -RECHIZITE PEIITRU IIOUL AIY SCOlAF"pentru un

num5r de 400 elevi 9i prescolari ai gcolilor funclionale de pe raza comunei Tibucani,
judelul Neamt, este necesard suma de 10.000 lei, sum5 ce nu a fost prev6zut6 in
bugetul local cu aceast; destinatie, este imperios necesara aceast5 modlficare a

bugetului local de venituri si cheltuieli.
Practic, modiflcarea va viza capitolul sl "itlvAlAlAt',]t", in sensul:
- diminuErii art. 20.02 - reparatil curente cu suma de 10,000 lei;
- major5rii cu suma de 10.000 lei a art.20.30.30 cap. 51.02. - rechizite gcolare.

Ca urmare a aceste modificEri, se vor actualiza atet planul de investitii pe anul
2021, cal i planul de achizilii pe anul 2021".

Analizand temeini€ia motivelor care stau la baza propunerii, constat5m ct
solicitarea Domnului Primar Rusu Ioan este legalE 9i indreptEtiH, actual; si oportun5,
intemeindu-se pe prevederile:

a) art. 129 alin. (4) lit. a) din Ordonanta de Urgen!5 a Guvernului Romaniei Nr,

5712019 privind Codul Administrativ,
b) art. 19 alin. (1) lit. a) 9i alin. (2) din Legea nr. 27312006 privind flnanlele

publice locale, cu modifictrile 9i completErile ulterioare;
c) Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionalS in administralia publicS, cu

modifidrile 9i complet5rile ulterloare;
Proiectul de hotErare intruneste conditiile prevtzute de lege pentru adoptarea

unei hot5rari de consiliu in acest sens.

Referent,
MOISA NICULAI


