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HOTĂRÂRE  

privind  validarea dispoziției nr. 239 din 12 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului local al 
comunei Horodniceni, județul Suceava pe trimestrul IV al anului 2021 

 
Având în vedere prevederile : 
 

a) prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;  

b) art. 88, art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

c) prevederile Hotărârii nr. 1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale;  

d) dispoziției nr. 239/12.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni 
pe trimestrul IV al anului 2021;  
 

luând act de :  

a) proiectul de hotărâre nr. 65 din 12.10.2021 inţiat de primarul comunei Horodniceni însoțit de referatul de 
aprobare  al  primarului comunei Horodniceni, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 5503 din 
12.10.2021, de raportul biroului buget -finanțe, contabilitate, impozite și taxe,  înregistrat sub nr. 5504 din 
12.10.2021;   

b) avizul 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;  

c) dispoziția nr. 239/12.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni 
pe trimestrul IV al anului 2021;  
 

   în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit.b)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările uterioare:  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

     Art.1. Se aprobă validarea dispoziției nr. 239 din 12.10.2021 a primarului comunei Horodniceni privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni pe trimestrul IV al anului 2021, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
     Art.2. Biroul buget, finanţe contabilitate, impozite şi taxe va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

    Art.3. 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/. 

 
             Președinte de ședință, 
…………………………….………………                                       Contrasemnează pentru legalitate:     
 Pavel TANASĂ                                                                    Secretarul general al comunei, 
                                                                                                                Luiza-Maria MITROFAN            
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