R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA VUTCANI
CONSILIUL
LOCAL
c.p-737620 – Tel:0235/429031, fax: 0235/429063, E–mail: primariavutcani@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 20
privind prima rectificare a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
având în vedere:
- referatul de aprobare a primarului cu privire la propunerea de rectificare a bugetului local de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2021;
în conformitate cu:
- prevederile art. 19 alin. (2) şi art. 20 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, modificată şi completată, ale Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 15/2021;
ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele tehnice legislative pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
luând act de:
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vutcani, judeţul Vaslui;
b) avizul comisiilor de specialitate nr. II și III a consiliului local;
în baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
în temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
Consiliul local al comunei Vutcani, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară:
H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1. – Bugetul local pentru anul 2021, se rectifică astfel:
a) la partida venituri la cap. 21.07.02.03 cu suma de 50.000,00lei și la cap. 21.16.02.02 cu
suma de 30.000lei
b) la partida cheltuieli la cap. 24.84.02.20 cu suma de 80.000,00lei.
Art. 2. – Se aprobă transferul sumei de 28.000,00 lei de la subcap. 24.84.02.71 la subcap.
24.84.02.20 și a sumei de 50.000,00 lei de la subcap. 24.51.02.71 la subcap. 24.51.02.20.
Art. 3. – De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Vutcani.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Vutcani și Prefectului judeţului Vaslui
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și va fi adusă la cunoștința publicului prin
afișare.
Dată astăzi, 11 august 2021, la Vutcani.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Consilier,
Marian CIORBAGIU
ADOPTARE:
- consilieri aleşi
- consilieri prezenţi
- voturi „pentru”
- voturi „contra”
- abţineri

= 11
= 11
= 11
= 0
= 0

Difuzare:
-

1 ex. la dosarul de şedinţă
1 ex. la primar
1 ex. la Instituţia Prefectului - jud. Vaslui
1 ex. compartiment economic
1 ex. afişare

Contrasemnează:
Secretarul general delegat al
comunei Vutcani,
Cornel Bojian

