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privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei SineqtijudeJul lapi
pentru trimestrul lV al anului 2021
Consiliul local al comunei Sineqtijudelul lasi,
Analizand Proiectul de hotarare nr.10812021,
Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Sinesti inregistrat cu nr. 761 0120.12.202",
- Raportul de specialitate al contabilului nr.7608120J22021,
- Raportul de avizare pentru C.F.P. nr.7609120J22021.
Adresa Consiliului Judetean la;i. lagi nr.451 00/1 6.1 2.2021;

nr.5666122.12.2021i
. Arrland in vedere prevederile:

-AdresaD,G.R.F.P.

rLudnd act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local comunal. '
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- H.G.R.r,nr.2.264120.12.2021 privind alocarea unei sum l din Fondul de rezervd bugetard la dispozilia Guvernului,
prevdzut;in bugetul de stat pe anul 202l, pentru unele unitali administrativ-teritoriale' .' ';,. , , r'
- 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. w5712019-privind Codul administrativ, cu modificari si completari,

HOTAnA$rE:
Art. L.- Se aplobd rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti,
judetul lasi pentru trimestrul IV, anul 202I, conform Anexei, parte integrantalaprezentahotarare
astfel:
a) Se majoreazd prevederilor bugetare la capitolul 04.02.05 -Sume la dispozilia
Consiliului Judelean cu suma de22.00 mii lei;
b) Se majoreazd prevederilor bugetare la capitolul 11.02.06 -Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 220.00 mii lei.
c) Se majoreazdprevederilor bugetare la capitolul42.02.34 -Ajutor pentru incdlzirea
locuinlei cu lemne cu suma de 129.09 mii lei.
' , d) : Se majoreazd prevederile bugetului local la unele capitole de cheltuieli prin
repartizareasumei d.e 170.71mii lei, din sectiunea de funclionare, in secJiunea de dezvoltare pentru
finanJarea unor gheltuielilor de capital.
e) Se majoreazdprevederilor bugetare la cheltuieli curente, pe capitole distincte cu suma
de 200.38 mii lei.
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 qi va comunicd,prezenta hotardre:
-primarului comunei -spre stiinld gi ducere la indeplinire )
rcompartimentului financiar-contabil -spre stiinJd gi conformare,
-responsabilului cu pagina de intemet'a primdriei locale,
-Institutiei Prefectului judefului Iasi, pentru controlul legalitdJii.

PRESEDINTE DE SEDI
Consilier local
Adrian Paftali
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Adootatd azi 23 decembrie 2021
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art.l4} alin.( 1 ) din O.U.G.R. nr.57 12019
SECRETAR GENERAL.

