
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 28321/11.10.2021 reprezentand sume din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe 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 

380.000 lei; 

           La partea de venituri: 

- 11.02.06 ,, Sume din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 

bugetelor locale” suma de 380.000 lei. 

 

                  La partea de cheltuieli: 

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

de 115.000 lei, pentru acordarea indemnizatiilor de handicap. 

- Capitolul 68.05.02 ,, Asistenta sociala” titlul 10.01.01 ,,Salarii” suma de 

180.000 lei, pentru cheltuielile cu drepturile salariale ale asistentilor persoanelor cu 

handicap. 

- Capitolul 51.03.02 ,,Autoritati executive” titlul 55.01.42 ,, Transferuri din 



bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara” suma de 65.000 lei 

care vor fi folositi pentru achitarea compensatiei datorate aferenta transportului 

public de persoane. 

- Capitolul 61.03.04 ,,Gardieni publici” titlul 20.01.30 ,, Alte bunuri si 

servicii” suma de 20.000 lei pentru achitarea serviciilor de paza de la S.P.P.O.I.J. 

Art. 2 -  Ordonatorul principal de credite, prin serviciul contabilitate va duce 

la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

 

 

 
 

 PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZA 

Ionita Aurelian         SECRETAR GENERAL 

       COMUNA NUCI 
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