ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 57
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ciocani, județul Vaslui,
pentru anul 2021- luna decembrie ( rectificarea a-VI-a)
Consiliul local al comunei Ciocani, judeţul Vaslui;
Avînd în vedere
- referatul înregistrat cu nr. 6239 /23.12.2021 întocmit de către compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocani ;
- referatul de aprobare al primarului comunei Ciocani înregistrat cu nr. 6197
/22.12.2021 , avizul comisiei de specialitate al Consiliului local al comunei Ciocani;
- Adresa ANAF nr. 7704/21.12.2021 , prin care se comunică influențele sumelor
defalcate din TVA și necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
pentru finanțarea cheltuielor curente și de capital;
În conformitate cu:
- prevederile H.G. nr. 1264/2021 –privind alocarea unor sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului , prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 pentru
unele unități administrative-teritoriale; Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe
anul 2021;
În temeiul prevederilor art. 139 alin 1, alin 3 lit. a, art. 196 alin 1 lit. a și art. 197
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei
Ciocani , rectificarea a- VI -a anul 2021 , conform Anexa 1 , Anexa 2 și Anexa nr. 3 ,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :
VENITURI: 250.000 lei
Art. 11.02.06- se suplimentează cu suma de 250.000 lei (sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor);
CHELTUIELI; 250.000 lei
Capitolul. 51.02. Autorități publice art. 20.30.30 se suplimentează cu suma de
15.000 lei ( alte cheltuieli cu bunuri și servicii)
Capitolul 70.02.05 Alimentare cu apă - art. 71.01.01, se suplimentează cu suma de
80.000 lei ( construcții )
Cap. 84.02 Drumuri și poduri
Art. 20.30.30 se suplimentează cu suma de 59.500 lei ( alte
cheltuieli cu bunuri și servicii )
art. 71.01.30 se suplimentează cu suma de 95.500 lei (alte active
fixe );

Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc primarul
comunei Ciocani, județul Vaslui precum și compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocani, județul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor și instituțiilor publice
interesate în termen legal și va fi adusă la cunoștință publică , prin grija secretarului
general al comunei Ciocani, județul Vaslui, astfel:
- primarului comunei Ciocani, județul Vaslui;
- Instituției Prefectului – județul Vaslui , în vederea exercitării controlului cu privire la
legalitate;
- Compartimentului contabilitate și responsabilului cu achizițiile publice, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocani, județul Vaslui.
- afișată pe site-ul Primăriei comunei Ciocani.
Art. 3 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim prin prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului , revocarea , în tot sau în parte , a acestuia , de către organul emitent
sau se poate adresa instanței de contencios administrativ competentă , conform
prevederilor Legii nr. 544/2004 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare.
28.12.2021
Președinte de ședință,
Lăzărescu Dorin
Contrasemnează,
Secretar general, Abaza Iosefina

