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COMLINA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

lrorAnAREA
Nr.40 din 30 septembrie 2021

privind aprobarea rectificirii bugetului local al Comunei Buciumi
pe trimestrul III' anul202I

Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judelul Baclu, intrunit in gedin@ ordinard in data de 30

septgmbriue 2021;
Ydzdnd Referatul de motivare nr.3410 din 22.09.202I prezentat de primarul comunei,

Raportul de necesitate al biroului buget, contabilitate, venituri, achizilit publice din cadrul aparatului

de ipecialitate ?nregistratlanr.340S din 22.09.202I, repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor

locale din TVA, conform Adresei nr.I744 d\n14.09.2021 transmisd de''AIIP Bacdu gi Raporlul de

specialitate nr.34l7 din'22.Q9.202|', ' -'

Revlzdnd conlinutul bugetului local pentru anul202!, pafiea de venituri,
Analizind Avizul nr.3514 din 29,09,2021 al Comisiei de specialitate buget din cadrul

Consiliului Local Buciumi, . i'

Avflnd ?n vedere prevederile art,39 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu

modifi c[rile gi completdrile ulterioare;
in conformitate cu dispoziliile Legii nr. I5\2A2I a bugetului de stat pe anul 202I;
in temeiul prevederilor aft.72g(l), art.I29(2),lit."b", art.l29(4), ht."d', art.139(1) Ei (3) qi

art,196(1), lit."a" din Ordonanfa de urgen!6 a Guvernului Rom0niei nr.5712019 privind Codul

administrativ,
HOTARA$TE:

Art, 1- Se aprobd rectificarea bugetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul III, anul 202I,

cu suma de 99.00 mii lei. astfel:
Se modific[ structura secliunii de funclionare a Comunei Buciumi cu suma de 99 mii
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1 VENITURI :

a) Cote defalcate din impozitul
pe venit (04.02.01)

b) Sume alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetel or
(04.02.04)

c) Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor
(1 1.02.06)
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/.. CHELTUIELI:

a) Proteclia mediului (74.02),
din care:
-Bunuri si servicii (74.02.20)
-Comisioane si alte costuri
aferente imprumuturilor
(74.20.24)
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Aft.z-Prezenta hotdrdre va fi comunicatd primarului comunei, biroului buget, contabilitate,
venituri, achizigii publice gi Instituliei Prefectului-Judelul Bac[u Ei va fi adusd la cunogtinld publicd

prin afiqare la sediul institpliei gi pe site-ul acesteia, de c6tre secretarul general al comunei.

E $EDINTA,
ILEANA

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general-Cons.jup.idic' BILEI ELENA

\.\

Adoptatd cu unndtontl cvorum: r,oturi "penlll" ..! ,r'olnri "impotrivd". . ..- "abfileri "


