ROMANIA

coNsILruL LocAL AL COMUNEI SINE$TI
JUDETUL IA$I
Tel/fax =O374454542 cod postal 7O745O

HorAnAnn

Nr.99

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei Sineqtijudelul laqi
pentru trimestrul lV al anului 2021
Consiliul local al comunei Sinegtijudelul lasi,
Analizand Proiectul de hotarare nr.10412021,
Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Sinesti inregistrat cu nr.7414109.12.2021,
- Raportul de specialitate al contabilului nr.741 2109J2.2021,
- Raportul de avizare pentru C.F.P. nr.7413109.12.2021.
Adresa D.G.R.F.P. lasi nr.56322107.12.2021;
- Adresa D,G. R. F. P. nr.56421 | 1 0.12.2021 ;
- Decizia D.G.R.F.P. lapi nr.830/1 0.12.2021.
Ludnd act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local comunal.

'

Avand in vedere prevederile:
-H.G.R. nr.1088/06.10.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervd bugetard la dispozilia Guvernului,
prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitdli administrativ - teritoriale;
- Legii nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile sicompletarile ulterioare;
ln baza atribuliun ilor prevAzute de 129 alin. (2) lit. b) cu trimitere la alin. (4) lit. a) qi in temeiul art. 1 39
alin. ('1) din O.U.G.R. nr.5712019-privind Codul administrativ, cu modificari si completari,

HorAnAgrE:
Art. 1.- Se aprobd rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti,
judetul Iasi pentru trimestrul IV anul 202I, conform Anexei, parte integrantalaprezentahotarare
astfel:

a)

Se majoreazdprevederilor bugetare la

capitolul 04.02.01 -Cote defalcate din impozitul

pe venit cu suma de 12.24 mii lei qi la capitolul 04.02.04 - Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, cu suma de 2.83 mii lei
b) Se diminueazd,prevederilor bugetare la capitolulll.02.02 -Sume defalcate din TVA
pentru/inanlarea cheltuielilor descentralizate cu suma de 50,35 mii lei.
c) Se rectificd prevederile bugetului local la unele capitole de cheltuieli prin diminuarea,
respectiv majorarea unor capitole cu suma totald de 35,28 mii lei.
d) Se majoreazd"prevederile bugetului local la unele capitole de cheltuieli prin
repartizareasumei de 12,00 mii lei, pentru frnanlareaunor cheltuielilor de capital.
Art,2. - Primarul comunei Sinesti, judetul Iasi, prin aparatul propriu de specialitate va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 3. - Secretarul general al comunei va asigura publicitatea gi va comunica prezenta hotardre:
-primarului comunei -spre stiinld gi ducere la indeplinire,
-oomparlimentului financiar-contabil -spre stiintd gi conformare,
-psponsabilului cu pagina de internet a primdriei locale,
-Institutiei Prefectului judeJului Iasi, pentru controlul legalitdJii.

PRESEDINTE DE SED
Consilier local
Adrian Paftali

Adoptatd azi 15 decembrie 2027.

Contrasemnat conform

art,I4} alin.(1) din O.U,G,R. nr.5712019
SECRETAR GENERAL,

