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HOTĂRÂREA 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Gioseni, Județul Bacău pe anul 2021 și aprobare 

listă de investiții 
 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară/extraordinară  în data de 15.12.2021: 
 

Având în vedere:  
 

➢ Raport nr.CO/593 din 14.12.2021  întocmit de către Biroul contabilitate, din cadrul Primăriei 

Comunai Gioseni, 
➢ 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 nr. 2852/07.12.2021 de la AJFP BACĂU; 
➢ Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL 413 din 14.12.2021; 
➢ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

 

În conformitate cu prevederile: 
 

➢ Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 
➢ Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 octombrie 1958 

ractificată prin Legea nr. 199/1997; 
➢ Art. 7, alin. 2 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația publică, 

republicată cu modificările și completările ulterioare 
➢ 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; 

➢ Legea 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de 

energie; 
➢ Art. 106, alin. 1, art. 129,art. 136, alin. 1,  art. 154, alin. 1 – alin. 4, art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. 

a și art. 240, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
În temeiul dispozițiilor art. 136 alin.(1), alin (3) lit “a” si “b”, art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 din 

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ  
 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Gioseni, Județul Bacău pe anul 2021 la partea de 

venituri și cheltuieli, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 

Art. 2 Se aprobă recuperarea sumei de 38.460 lei acordata Scolii Gimnaziale „Ion Strat” din bugetul local 

pentru burse, deoarece  a fost alocata din TVA (11.02.02) suma de 41.000 lei pentru burse. Se propune ca 

aceasta suma recuperata de 38460 lei sa fie redistribuita pentru plata salariilor asistentilor sociali pe luna 

noiembrie 2021. 
 

Art. 3 Se aprobă modificarea Listei de investitii, conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.   



Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei , prin Biroul contabilitate din 

cadrul aparatului de specialitate. 
 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Gioseni, Biroul contabilitate,  Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Bacău, și va fi adusă la cunostință publică conform legii.  
 
 

    

              Președinte ședință,                                             Contrasemnează, 
                Consilier local,                                     Secretar general,  
               Felix JITARU                          Dumitrica Mădălina MIRON  

 
 

 

 

 

 

Nr. 70 din 15.12.2021 
Total consilieri în funcție: ____ Hotărâre adoptată cu ____ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  ____  consi-

lieri prezenți. 
 


