
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE 
 

PROIECT HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local 

 

 

    Consiliul local al Comunei Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ, 

         Având în vedere : 

▪ Raportul de aprobare a primarului Comunei Ștefan cel Mare, d-nul Sorin Ouatu, înregistrat sub nr. 5952 

din 13.10.2021, prin care se propune rectificarea bugetului local; 

▪ Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

cât și Legea nr. 15/2021, privind bugetul de stat pe anul 2021; 

▪ Adresa nr. 24622 din 11.10.2021, înaintată de Ministerul Finantelor Publice, prin care se comunică 

repartizarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 în valoare de 

600 mii lei; 

▪ Raportul de specialitate a compartimentului contabilitate cât și avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

din cadrul consiliului local; 

          În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul    Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2021 cu venituri de 10.618,65 mii lei și  cheltuieli 

de 12.683,65 mii lei (cheltuieli mai mari decât veniturile cu suma de 2.065  mii lei reprezentând excedentul 

anului 2021), după cum urmează:  

         (1) Se retrag sumele: 

       (1)  15 mii lei, de pe Capitolul 67 – Cultura receere si religie –cheltuieli de material. 

 (2) 4 mii lei, de pe Capitolul 68 – Asigurari si Asistenta Sociala – cheltuieli de material. 

 (3) 75 mii lei, de pe Capitolul 70 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica – cheltuieli de capital. 

 (4) 14 mii lei, de pe Capitolul 84 – Transporturi– cheltuieli de material. 

           (2) Se alocă suma retrasă de la alin.(1), după cum urmează: 

(1) 75 mii lei pe Capitolul 51 – Alte servicii publice generale – alte cheltuieli 

(2) 33 mii lei pe Capitolul 51 – Alte servicii publice generale – cheltuieli de capital 

Art. 2  Se completează lista de investiții cu următorul obiectiv: “Construcție șarpantă pentru utilajele din 

proprietatea comunei Ștefan cel Mare.” 

        Art. 3 Secretarul general al comunei va face publică prezenta hotărâre şi o va comunica compartimentului 

contabilitate şi instituţiilor interesate. 

                                  

                                   Inițiator, primar,                                                                       AVIZAT, 

                           Sorin Ouatu                                                                   Secretar general comună, 

                                                                                                                         Nicolae  Stoleru  
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