
 

JUDEŢUL VÂLCEA 
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HOTĂRÂREA nr. 36 

Cu privire la:  rectificarea bugetului local pe anul 2021 

  

 
Consiliul Local al Comunei Ioneşti, întrunit în şedinţa ordinara din data de 

4.10.2021, la care participă un nr. de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând că preşedintele de şedinţă legal ales este dl Catanoiu Ion; 

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei insotit de referatul 

de aprobare înregistrata sub nr. 5641 din 28.09.2021, precum si referatul compartimentului 

contabilitate inregistrat sub nr. 5396 din 27.09.2021, prin care se propune rectificarea 

bugetului local cu suma de  113.000 lei, urmare a repartizarii pe trimestre a unor sume 

defalcate din T.V.A. si a cotelor defalcate pe venit respectiv prevederea sumei la capitolul 

bugetar 51.01.03.20 respectiv rectificarea altor capitole bugetare , conform anexei nr.1. 

Luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului contabilitate nr. 

5642 din 28.09.2021, raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe,administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultura, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ inregistrat sub nr. 5708 din 

4.10.2021, precum şi raportul de avizare al secretarului comunei inregistrat sub nr. 5643 

din 28.09.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din legea 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art 129 alin 2 lit. b) din OUG 

57/2019 cu privire la Codul Administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. a) si art. 196, alin 1, lit. a) din OUG 57/2019 cu 

privire la Codul Administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, adoptă următoarea: 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Ionesti pe anul 2021, 

conform anexei nr.1 . 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului în vederea 

aducerii la îndeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate, precum şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea. 

 

Art. 3.  Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţa publică a prezentei 

hotărâri, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul 

Consiliului Local Ioneşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                CONTRASEMNEAZĂ 

                      Catanoiu Ion                                         SECRETAR GENERAL 

                                                       Dobra Emil Florin  
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Anexa nr.1 la hotararea nr   36   din  4.10. 2021  privind rectificarea de buget pe anul 2021 

 

 

 
Capitol  

de  

venituri 

Denumire venituri Suma de 

rectificat 

trim. III 

2021 

Capitol de 

cheltuieli 

Denumire cheltuieli Suma de 

rectificat 

trim. III 

2021 

11.02.06 Sume def. Din TVA 

pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

+3.000 51.01.03 

20 

Cheltuieli cu bunuri si 

servicii  - Autoritati 

executive 

+113.000 

04.02.01 Sume def.din 

impozitul pe venit 

din cota de 63% 

+51.000 67.05.01 

71.01.01 

Alte active fixe- 

Activitati sportive si 

culturale 

-200.000 

04.02.04 Sume def.din 

impozitul pe venit 

din cota de 14% 

+ 59.000 65.04.01 

71.01.01 

Alte active fixe- 

Invatamant 

+390.000 

   51.01.03 

71.01.01 

Alte active fixe- 

Autoritati executive 

-100.000 

   51.01.03 

71.01.03 

Alte active fixe- 

Autoritati executive 

+100.000 

   66.50.50 

71.01.01 

Alte active fixe- Alte 

actiuni sanitare 

-50.000 

   84.03.01 

71.01.01 

Alte active fixe- 

Drumuri si poduri 

-140.000 

 TOTAL 113.000   113.000 
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