
ROMANIA 

COMUNA LIVEZILE 
JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD 

HOTARAREA 
nr. 48 din 27.09.2021 

privind aprobarea celei de a doua rectificari a bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Livezile, pe anul 2021 

Consiliul local al comunei Livezile intrunit in ~edinta ordinara, m data de 

27.09.2021, in prezenta a 12 consilieri locali: 

) 

Avand in vedere : 

- Proiectul de hotarare nr.10229/13.09.2021 , initiat de catre Primarul comunei Livezile; 
- Raportul de aprobare nr.10230/13.09.2021 , al Primarului comunei Livezile; 
- Referatul compartimentului de specialitate nr. 10238/13.09.2021 ; 
- A vizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale COnsiliului local al comune1 

Livezile; 
- Nota de informare cetatenilor comunei Livezile cu pnvire la proiectul de hotarare 

referitor la prima rectificare a bugetului de venituri ~i cheltuili al comunei Livezile, pe anul 
2021, inreg. sub nr. 10236/13.09.202 1 

- Decizia nr. 10 din 17.09.2021 privind repartizarea pe unitati administrative-teitoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a 

) sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraselor si municipiilor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, a sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si confessional, 
acreditate pe anul 2021; 
- Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2021 al Scolii Gimnaziale 
Livezile; 
- Analiza veniturilor incasate si a cheltuielilor bugetului local si bugetului de venituri si 

cheltuieli proprii pe baza Contului de executie al bugetului local, la data de 31.08.2021; 
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In conformitate cu : 

- Prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 42 din 05.08.2021 privind aprobarea 
primei rectificari a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Livezile pe anul 
2021; 

- Prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 22 din 21.04.2021 privind aprobarea 
bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Livezile pe anul 2021; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236/09.03.2021; 

- Prevederile art. 2 alin ( 1) pct. 4 7, art. 20 alin ( 1) lit. c ), art. 49 alin (7) si alin (8) 
Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
- Prevederile art. 7 alin(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica locala, 

in temeiul art. 106 alin. (1) ~i (3), art. 129 alin. (1) ~i alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1) 
~i alin. (3) lit. a) ~i art. 140 alin. (1), din Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romaniei nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, 

HOT A.RA.STE: 

) Art.I. Se modifica bugetul local detaliat, al comunei Livezile, la venituri si cheltuieli, pe 
capitole si subcapitole, pe anul 2021, conform Anexei nr.1, parte integranta la prezenta 
hotarare. 

Art.2. Se modifica listele de investitii pe anul 2021, conform Anexei nr.2, parte integranta 
la prezenta hotarare. 

Art.3. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cuno~tinta publica prin afi~are 
la sediul Consiliului local ~i se publica in Monitorul Oficial Local al comunei Livezile. 

Art.4. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cuno~tinta publica prin afi~are 
la sediul Consiliului local ~i publicarea in Monitorul Oficial Local al comunei Livezile. 
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Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei 
Livezile, prin Compartimentul financiar. 

Art.6. Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Livezile, cu un 
numar de 13 voturi ,,pentru" , 0 voturi ,,tmpotriva" ~i O ,,abtineri" din 13 consilieri prezenti ~i 
15 consilieri locali 'in functie. 

' 

Art.7. Secretarul general al unitatii administrativ - teritoriale va comumca prezenta 
hotararea cu: 

- Primarul comunei Livezile 
) - Compartimentul Financiar din cadrul Primariei comunei Livezile 

- Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud 
- Cetatenilor comunei Livezile 
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