
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 

 și modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 
 

Consiliul Local al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ; 

Având în vedere : 

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

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată ulterior; 

            - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gherăești nr. 25/19.04.2021, privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2021; 

 Referatul de aprobare nr. 8013/18.08.2021 și Raportul de specialitate nr. 8073 din 

20.08.2021, întocmit de şeful Biroului Financiar Contabil;  

Avizul comisiilor de specialitate; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. a) si art.196, alin (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea bugetului local pe anul 2021, conform anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiție, pe anul 2021, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Comunei Gherăeşti, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4.Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre persoanelor, 

instutiţiilor şi autorităţilor interesate. 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER, 

IȘTOC MARICEL 

 

 

 

Nr.   62                                                                                                        Contrasemnează 

Din 27.08.2021                                                                                                                               Secretar general, 

                                                                                                                                          Marcela PĂLĂNCEANU  

 

 

Adoptată  în şedinţa din 27 august 2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”  din totalul de 15 consilieri în funcţie 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI GHERAESTI 

NR. 8013/18.08.2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 ȘI MODIFICAREA 

LISTEI CU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 

 

 

 Potrivit prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, consiliile 

locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba rectificarea 

bugetelor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de 

stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

 Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a 

acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar. 

 Fiind îndeplinite condițiile cerute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea modificărilor expuse și adoptarea 

proiectului de hotărâre inițiat în acest sens.  

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ec Pavel BEREȘOAE 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


