
  
 

ROMANIA 

 JUDETUL BOTOSANI                                              

CONSILUL LOCAL DOBARCENI 

 

 HOTARAREA NR .73 

 PRIVIND RECTIFICAREA  BUGETULUI  LOCAL DE VENITURI  SI   

                                CHELTUIELI AL COMUNEI DOBARCENI  PE ANUL 2021 

    

       Consilul Local al Comunei Dobarceni ,judetul Botosani; 

            Vazand : Raportul de aprobare nr .303/21 12 2021  al primarului comunei Dobârceni privind  

Rectificarea Bugetului Local de Venituri şi    Cheltuieli al Comunei Dobirceni  pe anul 2021,  si raportul 

de specialitate al compartimaentului financiar contabil 

 nr  302/21 12 2021 12 2021  

Având în vedere prevederile: 

-Legii nr. 15/2021 privind Bugetul de stat  pe anul 2021, secţiunea a 2 – a„Dispoziţii referitoare la 

bugetele locale”, 

- art. 5, art. 8, art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b”, art. 39, art. 41,a rt. 42,art. 45 şi art. 46 din Legea 

nr. 273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi  completările ulterioare;                     

-H.C.L. nr.25/19. 04. 2021  privind aprobarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli pentru 

anul 2021,               
          Tinînd seama de :                  

   - Hotarare de Guvern nr.1264 din data de 20 12  2021  privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, 

pentru unele unitati administrativ-teritoriale , 
   In conformitate cu prevederile art.129 alin(2)lit ,,b”,alin(4)lit ,,a” din O.U.G.57/2019 privind 

Codul Administrativ: 

       In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.,,a” din O.U.G.57/2019 privind  Codul Administrativ 

 HOTARASTE: 

 

 Art.1. Se rectifica Bugetul de Venituri si Cheltuieli astfel  :                                                                                         

 La partea de Venituri   se rectifica cu suma de 250.000 de lei  repartizata  la urmatoarele: 

       -11.02.06 sume def.din tva pt echilibrare bl   suma de 250.000  lei.      

 La partea de Cheltuieli  se rectifica cu  suma de 250.000 de lei repartizate astfel: 

                           -Cap 84.02 Transporturi   suma de 250.000 de lei 

                                         Art.20.01.30 alte bunuri si servicii  suma de 250.000 de lei . 



  
 

            Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Comunei 

Dobarceni prin compartimentul financiar- contabil. 

 

Presedinte de sedinta Contrasemneaza 

Matiescu Marcel 

 Secretar general, 

 

 Cimbru Liliana 
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