
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

 HOTĂRÂRE  nr. 37/2021

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III pe anul  2021, al comunei Leliceni

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 28iulie
2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr.115/2021.

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.53/2021 înaintat consiliului local Leliceni;
- Referatul de aprobare nr. 54/2021 înaintată de primarul comunei, Dl. Nagy István-Alfréd;
- Raportul  de specialitate  cu nr.  înreg.  120/2021 al  Compartimentului  contabilitate-finan e,ț

impozite i taxe; ș
Având  la  bază  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Leliceni  nr.23/2020  privind

aprobarea  bugetului  local  pe  anul  2021  şi,  estimările  pe  anii  2022  -  2024,  cu  modificările  iș
completările ulterioare;

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru:

-  Activită i economico-financiare, juridică i de disciplină;ț ș

- Activită i social culturale, culte, învă ământ, sănătate i familie, muncă i protec ie socială,ț ț ș ș ț
protec ie copii, tineret i sport;ț ș

-   Activită i  pentru  agricultură,  amenajarea  teritoriului  i  urbanism,  protec ia  mediului  iț ș ț ș
turism;

În conformitate cu prevederile: 

-  Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

     -  Art.5 alin  (2),  art.19 ,  art.36,  art.41,  art.45 i  art.49  din Legea  nr.273/2006, privindș
finanţele publice locale, cu modificările i completările ulterioare.ș

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.52/2003  privind  transparen a  decizională  înț
administra ia publică, republicată;ț

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (a), art. 133 alin.2 lit. (a), art. 134
alin. 4 i art. 139 alin. 3, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ș



HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul III pe anul  2021, al comunei
Leliceni, în felul următor:

1.Se aprobă majorarea bugetului local la partea de venituri, după cum urmează.
     - la cap.43.02.34     Sume alocate din bugetul ANCPI                                              33 453   lei

2. Se aprobă majorarea de cheltuieli la cap.84.02.03.03 Străzi,repara ii curente       33 453 leiț
3. Se aprobă virarea de credit de la cap.80.02.06 Prevenire i combatere,inunda ii i ghe uriș ț ș ț
              La cap.84.02.03.03 Străzi,repara ii curente                                                     17 000 leiț

4.Se aproba majorarea bugetului venitur proprii si subventii.
      - la cap.39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   57 240 lei
      - la cap.70.10.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor                                       57 240 lei

5.Se aprobă folosirea din Fondul de rezervă  cap.54.02.05  in valoare de                  - 20 000 lei
             La cap.67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii,recreerii i religiei              20 000 leiș

Art.2.Cu aducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  desemnează  primarul  comunei  şi
consilierul cu atribuţii contabile.

Art.3.Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-  Primarul comunei Leliceni,
-  Instituţia Prefectului – judeţul Harghita;
-  Consilierul cu atribuţii contabile;
-  popula ia prin afi are la sediul Primăriei Leliceni.ț ș

Pre edinte de edin ă,ș ș ț Contrasemnează pentru legalitate,
Consilier,   Secretar general al comunei, 
Nagy Katalin Molnár Szidonia

Nr. 37
Adoptată în edin a din data de 28 iulie 2021ș ț
Cu un număr de  10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieț
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