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HOTĂRÂREA NR. 47  

privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 28.10.2021 

 

 

urmare a referatului de specialitate nr. 5047/22.10.2021, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 5061/22.10.2021, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 

luând în considerare adresele nr. 1907/01.09.2021 și 3432/22.10.2021 ale Școlii 

Gimnaziale „Mihai Constantineanu” Dorobanți, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 4 alin. 3, art. 19 alin. 1 lit. a, alin. 

2, art. 20 alin. 1 lit. c, art. 23 alin. 1, art. 44-45, art. 50,  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, art. 88, art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 155 alin. 4 lit. a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 3 și 4 din Carta europeană a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 

199/1997, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil,  

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni, conform anexelor nr. 

1 și 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă modificarea listei de investiții prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul 

comunei Nicșeni, prin aparatul de specialitate. 

Art. 4 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni și șefului biroului financiar. 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ        VIZA CFP 

                             Secretar general al comunei                Șef birou financiar 

         Jîjie Ovidiu-Puiu                 Diac-Milatinovici Lucian-Iulian    Pătrăuţanu Andreea-Raluca 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 7 voturi pentru 7 voturi împotrivă 0 abţineri 0 
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