
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local al comunei  Răucești, 

 județul Neamț, pentru anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-  art.  7  alin.  (2)  din  Codul  civil  al  României,  adoptat  prin  Legea  nr.  287/2009,

republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 21 lit. m) și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul

comunei Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 11.962 din 15.11.2021;
b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al

primarului comunei Răucești, înregistrat sub nr. 11.963 din 15.11.2021; 
c) avizele  cu caracter  consultativ  ale ComisiiIor de specialitate ale Consiliului  local,

conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul Administrativ;       

Având în vedere:
- Notificarea beneficiarului  cu privire la confirmarea plății,  nr. 5311 din 02.11.2021

emisă de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  -CRFIR -Iași  prin care ne aduce la
cunoștință că s-a efectuat plata în sumă de 458.207,34 lei  în contul comunei Răucești; 

-  poz.  31 din  Anexa  2  (Amenajarea  grupurilor  sanitare  şi  asigurarea  cu  utilităţi  a
acestora la  unităţi  de învăţământ preuniversitar  de stat  care în  anul  2021 nu dispun de
grupuri sanitare conforme) la Hotărârea Guvernului nr. 1.188 din 10 noiembrie 2021 privind
repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în
bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, prin care s-a alocat suma de  198 mii lei
pentru comuna Răucești; 
 -  art.  36  alin.  (1)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. a), 136 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanţă de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul dispoziţiilor art.139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin.
(1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

Art.1  .   - (1) Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei 
Răucești, pe anul 2021, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art.2.- Primarul comunei şi biroul financiar-contabil vor asigura aducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. -  Secretarul  general  al  comunei va înainta prezenta hotărâre autorităţilor  şi
persoanelor interesate.

                                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        Contrasemnează:      
                                                          Vasile VOINA                            Secretarul general al UAT  
Nr. 65                                                                                                                Vasile VIERU
din 25.11.2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 abțineri, 0 ”împotrivă”
Numărul total de consilieri potrivit legii  15.  




