ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI

HOTĂRÂRE
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. 12.727 din 07.12.2021;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Răucești, înregistrat sub nr. 12.727/2 din 07.12.2021;
c) Referatele de necesitate nr. 12.748 din 08.12.2021 cu referire la acordarea de cadouri cu
ocazia sărbătorilor de iarnă pentru elevii școlilor din comună, persoanele cu handicap și persoanele
singure în vârstă din comuna Răucești;
d)) 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:
- adresa nr. 29.350/ 26.11.2021 și adresa nr. 30106 din 07.12.2021 emise de Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Neamț cu referire la influențele privind repartizarea sumelor defalcate
din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, pe anul 2021, conform Deciziei șefului AJFP nr.
56 / 26.11.2021, respectiv 58/ 07.12.2021;
- 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, cu modificările și
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. - (1) Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Răucești,
pe anul 2021, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă utilizarea sumei de 10.000 lei, cap. 67.50, pentru sustinerea financiară a
Programului de Datini și obiceiuri de Anul Nou.
(3) Se aprobă acordarea unor pachete cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru elevii
școlilor din comună, persoanele cu handicap și persoanele singure în vârstă din comuna Răucești, de la
cap. 51.01.03 – autorități executive, în sumă de 75.000 lei.
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,
Vasile VOINA
UAT
Nr. 72
din 12.12.2021
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 abțineri, 0 ”împotrivă”

Contrasemnează:
Secretarul general al
Vasile VIERU

Numărul total de consilieri potrivit legii 15.

