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HOTĂRÂREA NR. 65  

privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni 

 

 

Întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată în ziua de 22.12.2021, 

 

 

urmare a referatului de specialitate nr. 6214/21.12.2021, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 6217/21.12.2021, 

având în vedere HG nr. 1.264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi 

administrativ-teritoriale, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 19 alin. 1 lit. a, alin. 2, art. 20 

alin. 1 lit. c, 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, după cum urmează: 

                                   -Mii lei 

Descriere Cont Inițiale Modificare Total 

 

Alte venituri 36.02.50 1,00 +4,80 5,80 

Venituri din prestari de 

servicii  

33.02.08 9,00 +0,70 9,70 

Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor 

11.02.06 2.014 +150,00 2.164 

Subventii pentru acordarea 

ajutorului pentru incalzirea 

locuintei si a suplimentului 

de energie alocate pentru 

consumul de combustibili 

solizi si/sau petrolieri 

42.02.34 6,00 +36,78 42,78 
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       Cheltuieli 

Descriere Cont Inițiale Modificare Total 

 

Protectie civila si protectie 

contra incendiilor- Uniforme 

si echipament 

20.05.01 0 +1,50 1,50 

Locuinte, servicii si 

dezvoltare publica- Alte 

bunuri si servicii pentru 

intretinere si functionare  

20.01.30 720,70 +4,00 724,70 

Transporturi- Masini 

echipamente si mijloace de 

transport 

71.01.02 100,00 +94,50 194,50 

Transporturi- Alte active 

fixe 

71.01.30 574,00 +55,50 629,50 

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 349,00 +36,78 385,78 

 

Art. 2 Bugetul rectificat este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 (1) Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiți prin suplimentarea cu 

suma de 150 mii de lei la următoarele obiective de investiții: 

- STUDIU DE FEZABILITATE TROTUARE PIETONALE DOROBANȚI +55,50 mii lei 

- ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI AGREGATE, COMUNA NICȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI + 

94,50 mii lei. 

(2) Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 este prevăzută în anexa nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni, biroului financiar. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

      JÎJIE OVIDIU-PUIU                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

 

 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi ___ voturi pentru ___ voturi împotrivă ___ abţineri ___ 


