
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA TAMAŞI  
 

Sat Tamaşi,  Str.Principală nr. 148 B Com.Tamaşi,Jud. Bacau, Tel/Fax: 0234-225.025, contactprimarie@comunatamasi.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 67  

privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2021 și aprobare 

listă de investiții 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară/extraordinară în data de 30.09.2021: 

Având în vedere:  

- Raport nr. 7865 din 17.09.2021 întocmit de către compartimentul financiar contabil, impozite și taxe, 

eliberare autorizații de contril și resurse umane din cadrul Primăriei Comunai Tamași, 

- Adresa nr.1744 din 14.09.2021 de la A.J.F.P. Bacău privind sume alocate conf. OUG 97/2021. 

- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Tamași, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. 7979 din 22.09.2021, 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași . 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 octombrie 

1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 2 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația publică, 

republicată cu modificările și completările ulterioare 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările si completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 102/2006; 

- Anexa 2 la Ordinul nr. 984/829/2020 al ministrului Transporturilor și al ministrului Sănătății, 

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea 

desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada 

stării de alertă, 

- Art. 106, alin. 1, art. 129,  art. 154, alin. 1 – alin. 4, art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. a și art. 240, 

alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 136 alin.(1), alin (3) lit “a” si “b”, art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 din 

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ  

PROPUNE: 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Tamași, Județul Bacău pe anul 2021, 

conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Se aprobă actualizarea listei de investiții pe anul 2021, conform anexei 2 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotarârii se încredințează Compartimentul financiar contabil, 

impozite și taxe, eliberare autorizații de transport și resurse umane. 

Art.4– Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Tamași, Compartimentului financiar 

contabil, impozite și taxe,eliberare autorizații transport și resurse umane,  Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Bacău, și va fi adusă la cunostință publică conform legii.  

    

                 Initiator,        Avizat pentru legalitate 

                  Primar,                        Secretar general  

       Andrei Daniel MATIEȘ       Miron Dumitrica Mădălina 

 



 

 

                                                                                  Anexa 1 la HCL nr. _________/_____________2021  

 

Se rectifică Bugetul Local al Comunei Tamași, Județul Bacău pe anul 2021, astfel: 

 

 

 

  SURSA A – BUGET LOCAL 

 

A. LA PARTEA DE VENITURI – se majoreaza bugetul local in trim III cu suma de 99.000  lei  la 

urmatorii  indicatori: 

 

 - Sume defalcate din TVA  pt echilibrarea bugetelor locale                                                         

         - 11.02.06                                                                                  20  mii lei   

 

- Cote defalcate din impozite de venit 

        - 04.02.01                                                                                   41 mii lei 

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe  

   venit pt echilibrarea bugetelor locale                                              

                     -04.02.04                                                                                  38 mii lei 

   

 

B. LA PARTEA DE CHELTUIELI  in trim III se majoreaza bugetul local cu suma de 99.000 lei la 

urmatoarele capitole: 

 

 

I. La cap. 84.02 Transporturi, subcapitolul 84.03.01 Drumuri si poduri, titlul 58 Proiecte cu 

finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pt proiectul -„ 

Inbunatatirea  infrastructurii rutiere la scara mica- amenajare podete”-  99.000 lei 

 

II. In trim III  se transfera suma de 105.000 lei de la cap.56.02 Transferuri cu caracter general 

intre diferite nivele ale administratiei, subcapitolul 56.07.00 Transferuri din bugetele locale pentru 

institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap, art.51.01.15 Transferuri din bugetele locale 

pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap la cap. 84.02 Transporturi, 

subcapitolul 84.03.01 Drumuri si poduri, titlul 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020 pt proiectul -„ Inbunatatirea  infrastructurii rutiere la scara mica- 

amenajare podete”. 

 

 

Bugetul local  sursa 02  astfel aprobat va fi la partea de  venituri in suma totala de 6.081,50 mii lei, 

din care 3.878,20 mii lei la partea de functionare si  2.203,30  mii lei la partea de dezvoltare ,iar la partea 

de cheltuieli in suma totala de 6.696,50 mii lei, din care 3.878,20 mii lei la partea de functionare si  

2.818,30  mii lei la partea de dezvoltare. 

 

 

                  Initiator,        Avizat pentru legalitate 

                  Primar,                        Secretar general  

       Andrei Daniel MATIEȘ       Miron Dumitrica Mădălina 

 

 

 

 

 


