
ROMÂNIA 
JUDETUL  BACAU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 
 
           Nr. MOL 59 DIN 27.09.2021 
 

P R O I E C T   D E   H O T A R A R E   
privind aprobarea rectificarii  bugetului comunei Gioseni  pe anul 2021 

 
 

Consiliul Local al  comunei Gioseni , județul Bacău, întrunit în ședinta ordinară din data de 
........... ; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. CL/308  din 27.09.2021 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator, prin care se 

susține necesitatea și oportunitatea aprobării rectificarii bugetului local pe anul 2021; 
- raportul de specialitate nr.CO/447 din 27.09.2021  întocmit de biroul contabilitate , prin care se motivează în drept și 

în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;  
- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gioseni; 
În baza prevederilor :  
-  art.19 alin.(2)  și art.20 alin.(1) lit.c)  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , 
republicată ; 

Luând în considerare:  
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 19/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local și a bugetului de 

venituri proprii și subvenții pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare  ; 
- adresa 1744/14.09.2021 de la AJFP BACAU, inregistrata la primarie cu nr 2673/17.09.2021 
In baza art. 135 alin.(8) , art. 136 alin.(1)  , art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.b),  alin.(4) lit.a), art. 135 alin.(8) , art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), 

art.197 alin.(1), (2), (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare 

adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE : 

 
 Art.1.  Se  aprobă rectificarea bugetului local al comunei Gioseni, pe anul 2021, la partea de venituri si 

cheltuieli, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre .   

 Art.2. Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la 

instanţa de contencios administrativ competentă. 

             Art.3. Primarul comunei Gioseni , prin Biroul contabilitate , achiziții publice, administrativ și celelalte 

compartimente  din cadrul aparatului de specialitate  vor  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 

          Art.4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului 

Bacău,  primarului comunei , biroului precizat la art.3  și va fi adusă la cunostință publică, conform legii, ,  în 

secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative - pe site-ul 

www.primariagioseni.ro. 

 
Initiator 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamas       Aviz de legalitate 
         SECRETAR GENERAL COMUNA, 

                              Cristina Sandu  
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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

         
NR. CL/308   DIN 27.09.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la  proiectul  de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021  

 
 

 Bernadin Tamaș – Primarul comunei Gioseni , judetul Bacau 

 
 In baza art.135 alin.(8) , art. 136 alin.(1)  , art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;     
  Având în vedere: 
 - raportul de specialitate nr. CO/447 din 27.09.2021 al biroului contabilitate, prin care se motivează în 
drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;  

-  prevederile art.19 alin.(2)  și art.20 alin.(1) lit.c)  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare;art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală , republicată ; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 19/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local și a 
bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2021 ; 

- adresa 1744/14.09.2021 de la AJFP BACAU, inregistrata la primarie cu nr 2673/17.09.2021 

 
Avand  in vedere necesitatile de rectificare la trimestrul III si IV, propun de urgență, prin suplimentarea 

ordinii de zi inițiale a ședinței ordinare din luna septembrie 2021,  urmatoarele influente asupra bugetului local 
conform anexei, la proiectul de hotărâre nr. 59 din 27.09.2021 , pentru a fi discutat și aprobat  la ședința ordinară 
a consiliului local din 28.09.2021. 

 
 

PRIMAR, 
 

        Bernadin Tamaș  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

BIROUL CONTABILITATE , ACHIZIȚII PUBLICE , ADMINISTRATIV  

 

Nr. CO/447 DIN 27.09.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021  

 
Subsemnata Buculei Cristina – Elena  – consilier superior contabil : 

Având în vedere:  

- prevederile art.19 alin.(1) lit.a) și art.20 alin.(1) lit.a)  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare; art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică locală , republicată ; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 19/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local și a 
bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2021  ; 

- adresa 1744/14.09.2021 de la AJFP BACAU, inregistrata la primarie cu nr 2673/17.09.2021 
 

Propun rectificarea bugetului local conform Anexei  la Raport. 

 

  Propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 
conform anexei , parte integrantă prezentului raport de specialitate pentru a fi supus spre discutare și aprobare în 
ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Gioseni  din  luna  septembrie  2021.  
 
 
 

Consilier superior  contabilitate, 
Buculei Cristina – Elena   

 
 
 

 
 
 

 
 

 


