
RoMANtn
JUDETUL BACAU

COMLINA BUCIUMI
CONSILIIJL LOCAL

IroranAREA
Nr. 63 din 15 decembrie 2021

privind aprobarea rectificlrii bugetului local al Comunei Buciumi
pe trimestrul IV, a.nul202L

.. Consiliul Locai al Coinunei Buciumi, Judelul Bac6u, intrunit ?n qedin![ ordinard in data

de 15 decembrie202l:
Yindnd Referatul de motivarenr.4464 din 9.I2.202I prezentat de primarul comunei,

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

apar"atului de specialitate inregistrat Ia nr.4445 din 8, 12.2021, Adresa nr.2852 din 7.I2.202f

tiansmisd de Administralia Judelean[ a Finanlelor Publice Bac[u, Adresa nr.4381 din

3.I2,2O2l transmisd citre Agenlia Judeleanl pentru PIA! $i Inspeclie Sociald cu privire la

cuantumul ajutoarelor de incilzire qi Raportul de specialitale nr.4470 din 9.I2.202I;
Rev[zdnd bonlinutul bugetului local pentru anul2OZT, partea de venituri qi cheltuieli;

Ydzdnd Avizul nr.45l9 din 14,12.2021 al Comisiei de specialitate buget din cadrul

Consiliului Local Buciumi;
Avdnd ?n vedere prevederile art.39 din Legea nr,27312006 privind finanlele publice

locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
in conformitate cu dispoziliile Legii nr. 1512021 a bugetului de stat pe anul 2021,

tn temeiul prevederilor art.lzg(I), art.I29(2), lit."b", art.I29(4),Lit."a", art.139(1) qi (3)

qi art. 196( 1), lit."a ' din Ordonanla de urgenfi a Guvernului Romdniei nr.5712019 privind Codul

administrativ, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare ,

HorAnA$rE:
Art. 1- Se aprobb rectificarea bugetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul IV,

anul202I" ou suma totald de 266,00 mii lei, astfel:

Se modifici structura secliunii de funclionare a Comunei Buciumi pentru anul2021 cu

suma de266 mii lei, dup[ cum urmeaz6'.
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I VENITURI :

a) Sume defalcate din TVA
pentru fi nantarea cheltuielil or
descentralizate
(r1.02.02)

b) Subventii pentru acordarea

ajutorului pentru rncalzirea
locuintei si a suplintentului
pentru energie (42,02.34)
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2 CHELTUIELI:
a) lnvatamant(65.02)
din care:
-Bunuri si servicii(6 5,02.20)
-Ajutoare sociale(65. 02.57)
-Burse (65.02.59)

b) Asigurari si asistenta
sociala (68,02)
din care:
-.,A,si stenta,soei al a(6 8. 02. 5 7)
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ArL.Z- Hotbrdrea va fi comunicat[ primarului comunei, biroului buget, contabilitate,

venituri, achizilli publice si Instituliei Prefectului-Judelul Bacdu gi va fi adusi la cunogtinld

public6 prin afigare la sediul instituliei qi pe site-ul acesteia, de cdtre secretarul general al

comunei.

PRE$EDINTE DE $EDINTA ,

A VASILE
CONTRASEMNEAZA,

Secretar general-Cons.juridic, BILEI ELENA
'6o

Adoptatd cu urtndtorul cvorum: voturi "pelttru"l?., voturi "impotrivd"


