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HOTARAREA Nr. ____
Privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al comunei Coroiesti, judetul Vaslui,
pe anul 2021
Avand in vedere solicitarea contabilului referent din aparatul de specialitate a primarului prin care se solicita
rectificarea a VIII-a a bugetului local si prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor Legii nr. 15/2021, privind bugetul de stat pe anul 2021;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1),(4), lit.a), art. 196, alin. (1), lit. a), alin. (2) si art. 197,
alin.(1),(2).(3),(4),(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Consiliul local al comunei Coroiesti, intrunit in sedinta ordinara,
ADOPTA :
Art.1. Se aproba rectificarea bugetul local al comunei Coroiesti, jud. Vaslui, astfel:
La partea de venituri se majoreaza bugetul local cu suma de 10.000,00 lei, anul 2021, dupa cum urmeaza:
-Se majoreaza cap. 03.02.18 Impozitul pe venituri din transferul proprietatilor cu suma de 3.000,00 lei.
-Se majoreaza cap. 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru cu suma de 2.000,00 lei.
-Se majoreaza cap. 42.02.41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii, cu suma de
5.000,00 lei.
La partea de cheltuieli se majoreaza bugetul local cu suma 10.000,00 lei, anul 2021, dupa cum urmeaza:
-Se majoreaza cap.24.68.02.10,,Asistenta sociala” cheltuieli personal, cu suma de 10.000,00 lei;
-Se transfera suma de 60.000,00 din capitolul 51.02.10 „Administratie”, cheltuieli de personal, in cap.
68.02.10 ,,Asistenta sociala”, cheltuieli de personal.
Art.2.Primarul comunei Coroiesti, judetul Vaslui, Cristian Lungu si compartimentul contabilitate, vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art.3. Secretarul general al comuna Coroiesti, va comunica prezenta hotarare Primarului comunei Coroiesti,
Prefectului judetului Vaslui si pentru informare in M.O. Local.
Coroiesti : ________2021
Presedinte de sedinta,
Consilier- Aurel Damian

Contrasemneaza,
Secretar general comuna-Gina Boza

