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HOTĂRÂREA NR. 65 
Din data de 23.09.2021 

 
 

privind: rectificarea bugetului local al comunei Ruginești, județul Vrancea 
 pentru anul 2021 

 

Consiliul Local al comunei Ruginești, judeţul Vrancea, întrunit în ședință ordinară, având în 
vedere: 

 

              - Proiectul de hotărâre nr. 66/2021 inițiat de primarul comunei Ruginești, județul Vrancea; 
              - art. 120 și art.121 alin.1  și 2 din Constituția României, republicată; 
              - art. 8, art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, rectificatăprinLegea nr. 199/1997; 
             - art. 20, ar. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
            - art. 7 alin.2, art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 
cu modificărileulterioare; 
             - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
             - Adresa nr. VN_REG27608/16.09.2021 comunicată de Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Vrancea înregistrată sub nr. 7077/16.09.2021 la Primăria Ruginești;        
            - raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 7078/16.09.2021; 
            - referatul de aprobare a primarului Comunei Ruginești, în calitatea sa de inițiator, înregistrat 
sub nr. 7079/16.09.2021; 
           - avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Ruginești, județul 
Vrancea; 
 
              În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a), art. 133 alin. (1) lit. a), art. 134 alin. (1), 
lit. a), alin. (3), lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art.198, 
art.200, art.243 alin. (1) lit. a), b), e), art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta, 
 

HOTĂRÂRE 
 

      Art. 1–  Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Ruginești, județul Vrancea pentru anul 

2021, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

       A). Veniturile se diminueaza/se majorează după cum urmează: 

    - 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit                                                         - 8.000,00 lei 

    - 04.02.04 sume allocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 



         bugetelor locale                                  + 26.000,00 

lei 

       -11.02.06 sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor  

         locale                                                                   +111.000,00lei 

  

          B). Cheltuielile se diminueaza/majoreaza dupa cum urmeaza:    

- capitolul bugetar 65.03.02 invatamant primar buget Scoala Ruginesti  

 

- articol bugetar 20.01.07 transport (navetă luna iunie)  cu suma de                 + 2.500,00 lei 

            

                 - capitol bugetar  65.03.02 invatamant primar buget Primaria Comunei Ruginesti 

     -  articol bugetar 20.01.07 transport         cu suma de                                                     - 2.500,00 

lei 

                - capitolul bugetar 68.05.02 asigurari si asistenta sociala  

      -articol bugetar 10.01.17    indemnizatii de hrana  cu suma de                             -  30.000,00 lei 

      -articol bugetar 57.02.01 ajutoare sociale in numerar  cu suma de                     +  71.000,00 lei 

                  - capitolul bugetar 70.06.00 iluminat public  

       -articol bugetar 20.01.09   materiale si prestati servicii cu caracter functional      

                  cu suma de                                                                                                 +  

48.000,00 lei 

       -capitolul bugetar 84.03.01 drumuri  

       -articol bugetar 20.01.05 carburanti si lubrifianti  cu suma de       +  20.000,00 lei 

       -articol bugetar 20.01.09   materiale si prestati servicii cu caracter functional                                                                                 

                                                                                                                                                            

+20.000,00 lei   

       Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de  primarul comunei Rugineşti şi 

salariaţii compartimentului de specialitate, urmând a fi comunicate celor in drept, în 

termenul prevăzut de lege,  de către secretarul general al comunei Rugineşti, judeţul Vrancea. 

 

 

Președinte de ședință,              Contrasemnează pentru legalitate, 

             Consilier,                                  Secretar general, 
       Necula Petru                                                                           Nicoleta Tănase  

 


