
 

           ROMÂNIA  
  JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                          PROIECT nr 2526 din 20.09.2021 
COMUNA NEGRILESTI                                   
 CONSILIUL LOCAL  

 
 

HO T Ă R Â R E 
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 

2021 
 
 
 

        Consiliul local al comunei Negrileşti întrunit în şedinţă  ordinară în data de 
____________ în prezenţa unui număr de __ consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, 
şedinţa fiind publică  
 Având în vedere:  

-Referatul de aprobare al   primarului comunei Negrilesti privind aprobarea rectificarii 
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 2021 inregistrat cu   nr 
2524/20.09.2021 ;  

- raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi 
cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 2021  al d-nei Stir Alina, inspector  principal  
inregistrat cu nr.2523 din data de 20.09.2021  
            -avizul  consultativ   al  Comisiei nr.1,              

-avizul  consultativ al Comisiei nr.2,  

-HCL nr 10/16.04.2021.privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Negrilesti pe anul 2021 

-Decizia nr 10/2021 privind repartizarea pe unitati administrative-teritoriale  a sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor allocate din cote defalcate 
din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor a sumelor defalcate 
din TVA adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului,a sumelor 
deflcate di TVA pentru drumuri si a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea 
invatamantului particular si confesional acreditate pe anul 2021 
         -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
ulterioare;  

  în temeiul dispoziţiilor art.129, alin.4, lit. „a”, art.139, alin.3, lit.„a”, art.155, alin.1 
lit.”c” şi alin.4 lit.„b” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art 1.  Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Negrilesti se rectifica pentru anul 

2021 cu suma de 76,00  mii lei atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli 
    
 
 
 LA VENITURI: 



mii lei – 
Buget initial Influiente Bugetul dupa rectificare 
5 740,00 +21 5 761,00 
5 761,00 +83 5 844,00 
5 844,00 +4 5 848,00 
5 848,00 -32 5 816,00 
 

  LA CHELTUIELI:  

 

Buget initial Influiente Bugetul dupa rectificare 
 7 983, 00 +21 8 004,00 

8 004,00 +83 8 087,00 
8 087,00 +4 8 091,00 
8 091,00 -32 8 059,00 

 

Art 2. Anexele bugetului de venituri si cheltuieli rectificat fac parte integranta din 
prezenta hotarare 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Negrileşti. 

Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu ___ voturi „pentru”, ___ „abţineri”, ____ voturi 
„împotrivă”. 

Art.5. Secretarul general al UAT va comunica prezenta hotărârea cu:  
- Primarul  comunei Negrileşti;  
- Compartimentul financiar-contabil  
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud 

- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 
 
 

 
Primar ,                                                              Aviz de legalitate, 

                Costin Dumitru                                             Secretar general al UAT, 
                                                                   Muresan Dănuța-Domnica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


