
ROMANIA
JUDETI'L BACAU

COMLTNA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

rrorAnAREA
Nr.53 din 19 octombrie 2021

privind aprobarea rectificirii bugetului Iocal al Comunei Buciumi
pe trimestrul IVo anul202l

Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judelul Baclu, intrunit in qedin![ ordinar[ in data de 19

octombrie 202I;'' 
YArAnd Referatul de motivare nr.3687 din 13.10.202I prezentat de primarul comunei,

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

de ipecialitate inregist ratla nr .3682 din T2,lo .2021, reparrizarc a sumelor pentru echilibrarea bugetolor

looale din TVA, conform Adresei nr.2081 din 11.10.2021trbnsmis[ de AJFP Bacbu qi Raportul de

specialitate nr.3688 din 13. 10.2021;
Rev[zdnd conlinutul bugetului local pentru anul2021, partea de venituri qi cheltuieli;

Analizdnd Avizul nr.Sl+s din 18.10.2021 al Comisiei de specialitate buget din cadrul

Consiliului Local Buiiumi ;

Avdnd in vedere prevederile art.3g din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu

modific6rile qi complet[rile ulterioare;
in conformitate cu dispoziflile Legii nr. I5l202I a bugetului de stat pe anul 202I;

in temeiul prevederilor aft.Izg(l), art.129(2),lit."b)', ar1.I29(4),lit,"a", art.139(1) qi (3) qi

art.196(1), lrt."a" din Ordonan{a de urgen{d a Guvernuiui Romdniei nr.5712019 privind Codul

administrativ' 
HornnAgrE:

Art. 1- Se aprobi rectificarea bugetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul IV, anui 2027,

cu suma de 50,00 mii lei, astfel:
Se modific[ structura sectiunii de functionare ale Comunei Buciumi pentru anvl202l cu suma

de 50 mii lei, dupb cum urmeazd'.
mii lei
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TRIM. IV

Plan actuahzat
2021

VENITURT :

- Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor
locale (11.02.06)

r877 +50 t927



CHELTUIELI:

a) Locuinte, servicii si

dezvoltare public[ (7 0 .02)
din care:
-Alimentare cu apl - Bunuri si

servicii(70.02.20)

Lrt.z- Hotirdrea va fi comunicatd primarului comunei, biroului buget, contabilitate, venituri,

achizilii publice qi Instituliei Prefectului-ludepl Bac[u qi va fi adusd la cunoqtinlb public[ prin afigare

|a sediullnstituliei qi pe site-ul acesteia, de cbtre secretarul general al comunei.

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general-Cons.juridic, BILEI ELENA
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PRE$EDINTE DE $EDINTA

Adoptatl cu urm[torul cvorum:


