
RoMANra
JI.TDETUL BACAU

COMLTNA BUCIUMI
CONSILM LOCAL

HoranAREA
Nr.20 din 20 nprilie 2021

privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 202lqi a estimlrilor pentru anii2022-
2024 pentru $coala Gimnaziall Comuna Buciumi -ordonator ter{iar de credite

Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judepl Bac6u, intrunit in gedinld ordinarf, in
data de 20 aprilie 2021;

Ydzdnd Refgratul de motivare nr.l577 din 13.04.2021 prezentat de primarul
comunei, Raportul de nec€sitate prezentat de qeful biroului buget, contabilitate, venituri,
achizigii publice din aparatul de specialitate, inregistrat la nr.1515 din 7.04,2021, Decizia
nr.150 din 31,03,2021a Inspectoratului Scolar Judelean Bac[u, Adresa nr.481 din 1,04,2021
transmis[ de Administralia Judelean[ a Finanlelor Publice Bac6u, veniturile propria estimate
ale bugetului local qi Raportul de specialitate nr.163l din 15.04,202I,

Analizdnd Avizul nr.1690 din 19.04.202I al Comisiei de specialitate buget din cadrul
Consiliului Local Buciumi,

Avdnd in vedere Hot[rdrea Consiliului Local Buciumi nr.19 din 20 aprilie 2021
privind aprobare-a bugetului local de venituri qi cheltuieli pentru anul 2021 qi a estim[rilor
pentru anii 2Q22-2024',

In conformitate cu prevederile Legri nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu
modifi cbrile qi complet[rile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.I29(2), lit."b", art.I29(4), lit,"a", aft.I29(7), lit."a",
art.139(1) si art.196(1), lrt,"a" din ordonanla de urgen!6 nr.5712019 privind Codul
administrativ , cu modificlrile gi complet[rile ulterioare ,

HorAnAgrE:
Art,1-Se aprobl bugetul de cheltuieli pe anul 202I -secliunea de funcfionare-pentru

$coala Grmnaziald Comuna Buciumi-ordonator tertiar de credite qi a estim[rilor pentru anii
2022-2024, dupd cum urmeazd:

MII LEI RON

Nr, crt..
Denumire indicator

(capitol)
Progrum

2021
Estimdri

2022 2023 2024
1. Invdlcimhfi 65.02), din care: 287 327 333 339

Bunuri' qi servicii (65,02.20) /JO 276 282 288

Burse (59.01.00) 51 51 51 51

Art.2-Ordonatorul te4iar de credite va derula operaliunile financiare prin conturi
deschise 1a Trezoreria Municipiului Oneqti.

Art.3-Operafiunile financiar-contabile vor fi exercitate de catre administratorul financiar
(contabil-qef) numit prin decizie a Inspectoratului $colar al Judelului Baciu qi vor fi aprobate
de catre conduc[torul institutiei, avdnd cahtatea de ordonator tertiar de credite,

Art,4-Hotararea va fi comunicati $colii Gimnaziale Comuna Buciumi, primarului
comunei, biroului buget, contabilitate, venituri, achizilii publice din aparatul de specialitate,

DE $EDINTA ,
TARU IOAN

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general-Cons.juridic, BILEI ELENA

l^ffi,*""' voturi "pentru" /.?, voturi "impotrivd"


