ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA ROSIORI
CONSILIUL LOCAL ROSIORI
Rosiori nr. 217, cod poștal 417238
C.F. 15579483
Tel / fax: 0259 462380 / 0259 462383
e-mail: primaria@rosiori.ro; site: www.rosiori.ro

H O T Ă R Â R E A Nr.91
din 25. 11. 2021
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare, art.19 alin(1)lit.(a) și (b), alin.(2) și art.45
Văzând:- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei;
- Referatul de aprobare nr. 226 din 18. 11. 2021 întocmită de Primarul comunei Roșiori;
- Raportul de specialitate nr. 227 din 18. 11. 2021 prin care se propune rectificarea bugetului comunei
Roşiori pentru anul 2021
- Avizul consultativ al Comisiei de specialitate nr.1
În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.a , art.139 şi art. 196 alin.1 lit.a. din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al comunei Rosiori
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri cu (+)311,00 mii lei si cheltuieli al
Cons.Local Rosiori cu suma de (+)311,00 mii lei după cum urmează:
La partea de VENITURI SF+SD - (+)311,00 mii lei –total buget rectificat SF+SD 15.876,48 mii lei , din
care:
- indicatorul 11.02.06,, Sume def din TVA pt. echil bug locale - (+) 311,00 mii lei
- indicatorul 37.03.00,,Varsaminte din SF pt fin. SD cu semnul minus,, (- ) 311,00 mii lei
- indicatorul 37.04.00,,Varsaminte din SF,, - (+) 311,00 mii lei

La partea de CHELTUIELI – SF+SD - (+) 311,00 mii lei - total buget rectificat SF+SD 16.320,48 mii
lei, din care:
1. Capitolul 51.02 ,,Autoritati executive,, - (+)66,00 mii lei , din care cu:
-subcap 72.01.01-,,Participare la capitalul social al soc comerciale,, - ( +) 66,00 mii lei
2. Capitolul 70.05 ,,Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice,, - (+)245,00 mii lei , din care cu:
-subcap 71.01.02 -,,Masini, echipamente si mijloace transport,, - ( +) 70,00 mii lei
-subcap 71.01.30 -,,Alte active fixe,, - ( +) 175,00 mii lei
Utilizarea din excedentul anilor precedenti al bugetului local SURSA A la data de 01.01.2021 in suma totala
de 477.761,59 mii lei , a sumei de 444,00 mii lei pentru sectiunea de dezvoltare.
Art.3 . Cu ducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează d-ra Mihale Ioana Alina
Consilier I – contabil

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, Instituția
Prefectului - Județul Bihor, Compartiment financiar-contabil/Contabilitate și se aduce la cunoștință publică prin
depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în
subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Bolojan Florin Mircea

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

Hotărârea a fost adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.

voturi „împotrivă”,

0 „abţineri” de către cei 10

consilieri prezenți la

