
COMUNA  HĂRMĂNEŞTI 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44/25.10.2021 

Privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2021 

 

 
          

Consiliul local al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi, 

Având în vedere: 

- art. 129, alin. (4), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;   

- Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea finanţelor publice nr. 500/2002; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021; 

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

- Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică; 

Ținând cont de referatul de aprobare nr. 5035/25.10.2021  prin care Primarul comunei Hărmăneşti 

propune rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2021; 

Luând în considerare adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași nr. 

55141/11.10.2021. 

În temeiul  art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

PROPUN: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Hărmăneşti după cum 

urmează: 

Trimestrul IV/2021 la partea de venituri: 

• Capitolul 110206 – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor se suplimentează cu 300 

mii lei; 

• Capitolul 420228 – subvenții primite din fondul de intervenție se suplimentează cu 14 mii lei; 

• Capitolul 420265 – finanțarea programului de dezvoltare locală se suplimentează cu 820 mii lei; 

 

Trimestrul IV/2021  la partea de cheltuieli: 

• Capitolul 5102  – autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli materiale se suplimentează cu 170 

mii lei; 

• Capitolul 700206 – locuințe, servicii și dezvoltare publică, cheltuieli capital se suplimentează cu 20 

mii lei; 

• Capitolul 700250 – locuințe, servicii și dezvoltare publică, cheltuieli capital se suplimentează cu 40 

mii lei; 

• Capitolul 700250 – locuințe, servicii și dezvoltare publică, cheltuieli capital se suplimentează cu 

820 mii lei; 

• Capitolul 8402 – transporturi alte cheltuieli materiale se suplimentează cu 14 mii lei; 

• Capitolul 7402 – protecția mediului, cheltuieli capital se suplimentează cu 70 mii lei; 

 

Sursa C 

 

• Capitolul 700250 – locuințe, servicii și dezvoltare publică, cheltuieli capital se suplimentează cu 9,92 mii 

lei; 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Compartimentul 

contabilitate din cadrul Primăriei Hărmăneşti, judeţul Iaşi.  



          Art.3. Secretarul general al comunei va comunica copie după prezenta hotărâre Primarului comunei 

Hărmănești, Compartimentului contabilitate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi pentru exercitarea 

controlului de legalitate asupra actelor administrative.   
 

Primar, 

Ioan Secrieru  


