
 
                             

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA CERU BĂCĂINȚI 
CONSILIUL LOCAL 

Localitatea Ceru Băcăinți, Str. Principală nr.5, 

C.I.F. 4562079  tel/fax. 0258/700841 
            

 

H O T A R A R E  nr.11 din 24.05.2021 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Ceru Băcăinți pe anul 2021 

 

 

   
 

         Consiliul local al comunei Ceru-Bacainti, judetul Alba, intrunit in 

sedinta publica ordinara din data de 24.05.2021. 

 

         Vazand: 

- PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE NR.  915/2021 privind rectificarea bugetului local al 

Comunei Ceru Băcăinți pe anul 2021; 

- -Raportul nr. 916/2021 intocmit de contabil Costea Rodica; 

- -Referatul de  aprobare nr 917/2021 al Primarului Com. Ceru-Bacainti; 

- Avizul comisiilor de specialitate:  

1.Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului, protectia mediului si urbanism 
2.Comisia pentru activitati economico-financiare, activitati social-

culturale,culte,invatamant si sanatate 

3.Comisia pentru munca si protectie sociala,protectie copii,tineret si sport,juridica si de 

disciplina. 

 

Avand in vedere: 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 – Legea finanțelor publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 15/2021 din 8 martie 2021, legea bugetului de stat pe anul 2021 

publicată în Monitorul Oficial nr. 236 din 09 martie 2021. 

- Suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli prin majorarea veniturilor, respectiv 

360250-„Alte venituri” cu suma de 400.000 lei 

- Suplimentarea cheltuielilor la capitolul 8402 "Transporturi" cu suma de 400.000 lei 

necesare pentru „Lucrări de reparații drumuri în Comuna Ceru Băcăinți.” 

 

 

 



În temieiul prevederilor art. 129(14) , ale art. 152(5) și ale art. art. 196(1) lit. ”a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 – Partea I - privind Codul administrativ adopta prezenta: 
 

 

                                                                    

                                                        H O T A R A R E: 

Art 1. Aprobarea rectificări bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, conform anexei, 

parte integranta a prezentei hotarari; 

Art 2.Prezenta hotarare a fost adoptatata cu un numar de 9 voturi favorabile, valabil 

exprimate, care reprezinta 100% din numaralul consilierilor in functie; 

Art 3. 1) Împotriva prezentei hotărâre persoana care se consideră vătămată într-un drept al său 

sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Consiliul Local al comunei 

Ceru-Bacainti, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

          (2) Prezenta hotărâre poate fi contestată la secţia de contencios administrativ a 

Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă 

depusă, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

Art 4. Prezenta se comunica : 
-  Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba ; 

- Primarului comunei Ceru-Bacainti ; 

- Departament contabilitate  ; 
- Trezoreriei Mun. Alba Iulia ; 
- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Alba ; 
- Celor in cauza. 

 

 

                Preşedinte de şedinţă,                                           Contrasemnează, 

                   Consilier,                                                       Secretar general UAT, 

                 BORZA CIPRIAN STEFAN                                    SUCIU RALUCA 

 


