
                        

  

  
 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni 

pe anul 2021 
 
Având în vedere: 

a) prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b)  prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021; 
c)  prevederile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021; 

 
    luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 46 din 01.07.2021 initiat de primarul comunei 
Horodniceni,  însoțit de: 

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 3720 
din 01.07.2021; 

b) raportul biroului buget-finanțe, contabilitate, taxe si impozite nr. 3723 din 01.07.2021 ;  
            c) raportul comisiei de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism;     

 
În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. a), art.135 alin.(8), art. 139 alin. (1) și 

alin.(3) lit.a), art.154 alin.(1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

               
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1.- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni 
pe anul 2020 potrivit anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.      

Art. 2. –(1) Se constituie Fondul de rezervă în sumă de 70.000 lei care se utilizează pentru 
acoperirea cheltuielilor neprevăzute.  

(2) Fondul de rezervă prevăzut la alin. (1) se utilizează conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre.    
             Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează ordonatorul principal de 
credite și domnul Ovidiu Cimbru, șeful biroului buget-finanțe, contabilitate, taxe și impozite locale .  

Art. 4. -Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică 
prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei 
Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet, https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-
autoritatii-deliberative/. 
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PRȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 ……………….…………… 
Ioan AIOANEI  

Contrasemnează pentru legalitate: 

SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI, 
 ……………….…………… 

Luiza-Maria MITROFAN 
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