
COMUNA  HĂRMĂNEŞTI 

JUDEŢUL IAŞI 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 54/07.12.2021 

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; 

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 6082/07.12.2021  prin care Primarul comunei 

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

Ținând cont de Decizia nr. 818/07.12.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași. 

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 420234 – ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri se 

suplimentează cu 225,24 mii lei; 

• Capitolul 110202 – sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor, municipiilor se suplimentează cu 5,4  mii lei; 

 

Trimestrul IV/2021  la partea de cheltuieli: 

• Capitolul 680257 – asigurări și asistență social – ajutoare sociale în numerar se suplimentează cu 

225,24 mii lei; 

• Capitolul 5102  – autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli salariale se diminuează cu 25 mii 

lei; 

• Capitolul 5102  – autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli materiale se diminuează cu 20 mii 

lei; 

• Capitolul 680205 – cheltuieli cu drepturile asistenților personali și a indemnizațiilor lunare 

cheltuieli personal se suplimentează cu 64 mii lei; 

• Capitolul 5102  – autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli materiale se suplimentează cu 25 

mii lei; 

• Capitolul 680215 – asigurări și asistență socială – ajutor social se diminuează cu 31,9 mii lei; 

• Capitolul 6502 – învățământ cheltuieli ajutoare sociale în numerar se diminuează cu 9 mii lei; 

• Capitolul 6502 – învățământ cheltuieli tichete de creșă și tichete sociale de grădiniță se diminuează 

cu 8 mii lei; 

• Capitolul 6502 – învățământ  - burse se suplimentează cu 10,3 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  


