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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IA$I
Tel/fax =O374454542 cod postal 7O745O

HorAnAnn

Nr.67

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri pi cheltuieli al comunei Sinegtijudelul lagi
pentru trimestrul lll al anului 2021
Consiliul local al comunei Sinegtijudelul lasi,
Analizand:
- Proiectul de hotarare nr.6512021,
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Sinesti inregistrat cu nr. 5540/16.09.2021,
- Raportul de specialitate al contabilului nr.5538116.09.2021,,
- Raportul deavizare pentru C.F.P. nr.5539/16.09.2021.
Avand in vedere:
-Adresa nr.54540115.09.2021 a Directiei Generale Regionala a Finantelor publice lasi;
Ludnd act de avizulfavorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local comunal.

.

Yazandprevederile:

-O.U.G. nr.9712021cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul2021;
- Legii nr.22712015 privind Codulfiscal, cu modificarile sicompletarile ulterioare;
- Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile sicompletarile ulterioare;
lnbaza atribuliunilor prevdzute de 129 alin. (2) lit. b) cu trimitere la alin. (a) lit. a) giin temeiulart. 139
alin. (1) din O.U.G.R. nr.57|21L9-privind Codul administrativ.

HorAnAgrE:
Art. 1.- Se aprobd rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, judetul lasi
pentru trimestrul lll, anul 2021,conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Primarulcomuneisinesti,

judetul lasi, prin aparatul propriu de specialitate va duce la indeplinire

prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. - Secretarul comunei va asigura publicitatea giva comunica prezenta hotardre:
-primarului comunei -spre stiinld gi ducere la indeplinire,
-compartimentuIui financiar-contabil -spre stiin]6 gi conformare,
-responsabilului cu pagina de internet a primdriei Iocale,
-Institutiei Prefectului judelului Iasi, pentru controlul legalitdfii.
PRESEDINTE DE SEDINT
Consilier local
Rozica Mirgineanu

Adoptata azi 20 septembrie 2021

.

Contrasemnat conform
art.740 alin,(1) din O.U.G.R. nr.5712019

SECRETAR GENERAL.

Anexa

nr.l la

Hotararea Consiliului Local Sinesti nr.6712021

I. Suplimentarea prevederilor bugetare la capitolele de venituri cu suma de 357, 73 mii lei, dupa cum urmeaza:
Capitol 04.02.01- Cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 7,00 mii lei.
Capitol 04.02.04 - Sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local cu suma de 70,00 mii lei.
Capitol I1.02.06 -" Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru echilibrarea bugetului local" al comunei, cu
suma de 60.00 mii lei,
Capitol 40 .16.00 - Sume primare in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata cu suma de 220,73 mii lei.

II. Repartizarea in prevederile bugetului local a sumei

de 57.00 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor de

functionare pe capitole de cheltuieli, dupa cum urmeaza:
Capitol 5 1 .01 .03 - Administratie locala cu suma de 1 7,10 mii lei, pentru cheltuieli de bunuri si servicii,
Capitol 65.04.04 - Invatamant cu suma de 7,00 mii lei, pentru burse scolare si bunuri si servivii,
Capitol67.05.01 - Sporl cu suma de 12,90 mii lei,
Capitol 70.02.06.01 - Iluminat public cu suma de 10,00 mii lei, pentru cheltuieli cu apa potabila,
Capitol 74.02.05 - Salubritate cu suma de 10,00 mii lei, pentru colectare deseuri menajere mixte,

III. Repartizarea in prevederile bugetului

local a sumei de 300, 73
pe
capital
capitole de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

mii lei, pentru finantarea cheltuielilor de

Capitol 84.02.03 - Drumuri si poduri -Asfaltare bituminoasa in satele comunei Sinesti, judetul Iasi cu suma de 300,73
mii lei.

Primar,

Petru Holicov
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