
HOTARAREA Nr.64/2021
Privind rectificare  bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, pentru anul 2021.

- referatul de aprobare a primarului cu nr. 4013/21.12.2021 la proiectul de hotarare;   
- Raportul compartimentului de specialitate cu nr.4014/21.12.2021 la proiectul de hotarare;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ibănești;  

   - HOTĂRÂREA nr. 1.264 din 17 decembrie 2021 privind alocarea unei sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele
unități administrativ-teritoriale; 

- Adresa cu nr. VSG_STZ_7704/21.12.2021 din partea Ministerului Finanțelor- Agenția
Națională  de  Administrare  Fiscală-  Direcția  Generală  a  Finanțelor  Publice  Iași-  Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Vaslui, prin care s-a comunicat suplimentarea sumelor defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- LEGEA Nr. 15/2021 din 8 martie 2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021;
       -  în  conformitate  cu  dispozițiile  Legii  nr.  273/2006–  privind  finanţele  publice  locale   cu
modificările și completările ulterioare;

-  In  temeiul  prevederilor  art.139 alin  3  lit  a,  și   art.196 alin.  1   lit.a,  art  129 ,alin  1  și  2
lit."b"  .coroborat  cu  alin.4  lit.  "  a"   din  Ordonanța  de  urgență  nr.  57/03.07.2019  privind  Codul
Administrativ, cu  modificările și completările ulterioare;
 

Consiliul Local al comunei Ibănești, Județul Vaslui,

HOT  ĂRĂȘTE:   
      Art. 1  Bugetul local de venituri și cheltuieli rectificat al comunei Ibănești pe anul

2021 este în sumă de  18.444.850  lei, conform anexei la hotărâre.
          Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa primarul comunei

Ibănești,  jud.  Vaslui,  o  copie  de  pe  prezenta  va  fi  comunicată  persoanelor  și  instituțiilor
interesate, precum si instituției Prefectului Vaslui pentru controlul legalitații .     
 

Această hotărâre a fost aprobată cu un număr _-11-  voturi din  -11-_ consilieri prezenţi.
    
PREȘENINTE DE ȘEDINȚĂ                                       Dată astăzi.

Consilier 22.12.2021

       Dimofte Mircea
      Contrasemneaz  ă:  

                      Secretarul general al Comunei Ibănești, 
                                                                                                          Pîrlog George

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNEȘTI


