
      R O M Â N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
COMUNA ROMÂNEȘTI 
       P R I M A R, 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind   aprobarea   rectificării  bugetului  de venituri și cheltuieli pe anul 2021 

 
          Consiliul local al comunei Românești, județul Botoșani, întrunit în ședința sa ordinară din 30 
august 2021 ; 
          Având  în  vedere  referatul de aprobare  a primarului  comunei  Românești,cu nr. 
4440/20.08.2021 și  Referatul de specialitate nr.4438/20.08.2021  întocmit de către  d-na  Chiorescu 
Mihaela, inspector in cadrul compartimentului contabilitate, cu privire la rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021;  
          Văzând adresa nr.II/269 din 30.07.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Botoșani  prin care  s-au suplimentat  veniturile bugetului local cu suma de 99,00 mii lei din fondul de 
intrvenție la dispoziția Guvernului ; Decizia nr. 17/05.08.2021 a Camerei de Conturi Botoșani privind 
constituirea fondului de rezervă la dispoziția Consiliului Local ; prevederile art.19 alin. (2) din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificările si completările ulterioare; ale art.129  
alin .4 lit. a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 

în temeiul art. 129 alin. (1) și alin.(3), lit. „c”,  art. 139 alin.(1) şi alin.(3) art. 196, alin. (1), lit. 

„a” şi art.197 din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ;  

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

         Art.1.  Se aprobă rectificarea   unor capitole și  subcapitole de cheltuieli, ale bugetului local în 
vederea asigurării necesarului pentru plati  curente  până la sfârșitul anului 2021 după cum 
urmează:      
                                                                                           TOTAL  mii lei     Trim lll                  
     VENITURI                                                                     116,70                      116,70 
     -33.02.08 -Venituri din prestări servicii                             8,40                          8,40 
     -36.02.01.01-Venituri din aplicarea prescripției 
                              extinctive                                                  9,30                          9,30 
     -42.02.28-Subvenții primite din Fd de intervenție            99,00                        99,00 
 
    CHELTUIELI , Sectiunea functionare                             116,70                      116,70     
              
1.Cap 54.02.05-Fd de rezerva bugetară la dispoziția 
                              autorităților locale                                    17,70                        17,70                         
     -50.04-fd de rezervă bugetară la disp. Cons. locale        17,70                        17,70 
 
2.Cap.84.02.03.01-Drumuri și poduri                                    99,00                        99,00 
-bunuri și servicii                                                                    99,00                       99,00 
20.01.30-alte bunuri și servicii                                               99,00                       99,00                                                                                                                                                                                                                            
        Art.2.  Compartimentul  contabilitate  va duce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri. 
       Art.3 . Un  exemplar din prezenta  hotărâre  se va comunica  Instituției Prefectului județului 

Botoșani pentru controlul legalității actelor, câte un exemplar domnului  primar ,compartimentului 

contabilitate,  și un exemplar se va afișa  pe site-ul instituției. 

PRIMAR, 
                                                      Ing.BUZOIANU DUMITRU            Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                          SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                             Magdalina RUSU                      
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