
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUCI 

H O T A R A R E 

 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

 

 

 Avand in vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Nuci, in calitate de ordonator 

principal de credite; 

- Raportul serviciului contabilitate ca organ de specialitate, intocmit in acest 

sens; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru buget – finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei; 

- Decizia 12049466/16.09.2021 reprezentand impozitul pe venit estimat a se 

incasa in anul 2021; 

- Prevederile art. 19 si art. 49 din Legea 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- In temeiul art.129, alin.(2) ,lit.a) si d), art.139, alin.(1) si art. 196, alin.(1)  

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

H O T A R A S T E 
 

Art. 1  - Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Nuci cu suma de 

402.000 lei; 

La partea de venituri: 

- 04.01.00 ,,Cote defalcate din impozitul pe venit” suma de 16.000 lei. 

- 04.04.00 ,,Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale” suma de 386.000 lei. 

  La partea de cheltuieli: 

- capitolul 68.05.02 ,,Asistenta sociala” 57.02.01,,Ajutoare sociale” suma de 

90.000 lei, pentru acordarea indemnizatiilor de handicap. 

- Capitolul 84.03.01 ,,Drumuri” titlul 20.02 ,,Reparatii curente” suma de 

150.000 lei, pentru cheltuielile curente; 



- Capitolul 51.01.03 ,,Autoritati executive” titlul 71.01.30 ,, Alte active fixe” 

suma de 70.000 lei care vor fii folositi pentru achizitia unui server de date. 

- Capitolul 51.01.03 ,,Autoritati executive” titlul 20.01.07 ,, Transport” suma 

de 46.000 lei. 

- Capitolul 51.01.03 “ Autoritati executive” titlul 20.01.09 “ Alte bunuri si 

servicii” suma de 46.000 lei. 

Art. 2 - Se completeaza lista de investitii pe anul 2021 conform anexei 

atasate cu o pozitie reprezentand: 

             ,,Achizitie server de date” in suma de 70.000 lei; 

Art. 3 - Anexa nr. 1 la HCL nr. 14/14.05.2021 se va modifica si completa. 

Art. 4 -  Ordonatorul principal de credite, prin serviciul contabilitate va duce 

la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

 

 

 
 

 PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZA 

Ionita Aurelian         SECRETAR GENERAL 

       COMUNA NUCI 

                       SIVU ANGELA 
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Din 29.09.2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


