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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.372  
privind rectificarea bugetului local  pe anul 2021 cu suma de 2.432,23 mii lei reprezentand 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe 2021 si sume F.E.N. postaderare 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Referatul Direcţiei  Economice  nr.  33315 din 20.12.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.33316 din 

20.12.2021 privind rectificarea bugetului local  pe anul 2021 cu suma de 

2.432,23 mii lei reprezentand sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2021 si sume F.E.N.  

postaderare; 

•  Raportul Direcţiei  Economice  nr.  33317  din 20.12.2021  ; 

•  Avizul  nr.287 din 22.12.2021 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  nr.194 din 22.12.2021  Comisiei  de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

              Avand in vedere Adresa  Administratiei Judetene a  Finantelor Publice Vaslui 

nr. 1925  din 01.04.2021 inregistrata la registratura generala a Primariei municipiului 

Husi la nr. 8057/06.04.2021 prin care se  comunica sumele defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate si  sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale,  cu repartizarea pe trimestre precum  si estimari pentru 

perioada 2022-2024 , Hotararea Consilului Judetean Vaslui nr. 11 din 16.08.2021 privind 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a fondului aflat la 

dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021 ,Adresa  

Administratiei Judetene a  Finantelor Publice Vaslui nr.5449 din 15.09.2021 inregistrata 

la registratura generala a Primariei municipiului Husi la nr.22470/17.09.2021 prin care 

se  comunica suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale, cotelor defalcate din impozitul pe venit si sumelor alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit  pe anul 2021 ,  Adresa  Administratiei Judetene a  Finantelor Publice 

Vaslui nr. 7291 din 07.12.2021 inregistrata la registratura generala a Primariei 

municipiului Husi la nr. 32067/09.12.2021  prin care se  comunica suplimentarea sumelor 

defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate  si H.G. 

nr.1264/17.12.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
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dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2021, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale, publicata in M.O. nr.1206/20.12.2021 prin care se repartizeaza 

Municipiului Husi suma de 2.000,0.mii lei; 

 În conformitate cu  prevederile Legii privind  finantele publice locale, 

actualizata, nr.273 din  29 iunie 2006, publicata in M.O. 618 din  18.07.2006 si prevederile 

Legii bugetului  de stat pe anul 2021 ,  nr.15 din 08.03.2021, publicata in M.O. al Romaniei 

nr.236 din 09.03.2021 ,  prevederile O.U.G. nr. 122/2021 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui 

împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de 

acționar, către CEC Bank - S.A. si prevederile    art.129 alin.(4) lit.a )  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 

              În temeiul  art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE : 

 

 Art.1. (1) Se aproba bugetul local rectificat  pe anul 2021 , stabilit  la venituri in 

suma de 99.630,74  mii lei iar la cheltuieli in suma de 99.630,74  mii lei . 

          (2) Se aproba utilizarea excedentului anual al  bugetului local rezultat la incheierea 

exercitiului bugetar 2020, in suma de 1.655,54 mii lei (Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr. 07 din  28.01.2021 ) si se constituie ca sursa de finantare a 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

           (3) Sinteza bugetului local rectificat pe anul 2021  desfasurata la venituri pe 

capitole si subcapitole , iar la cheltuieli pe titluri, capitole, subcapitole, paragrafe de 

cheltuieli se prezinta in Anexa nr.1  la prezenta hotarare. 

            (4)Lista obiectivelor  de investitii rectificata  pe  anul 2021  se prezinta in anexa 

1.b si anexa nr.3 , ce se constituie ca Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3  la prezenta  hotarare.

  

             Art.2.(1) Veniturile bugetului  local rectificat pe anul 2021 se constituie din 

venituri proprii in suma de 15.944,94  mii  lei din care 1.655,54 mii lei - sume din 

excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, 

cote defalcate din impozit pe venit in suma de  15.732,0  mii lei,sume alocate din cotele 

defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1.334,0 mii lei,  sume 

repartizatre din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 3.000 mii lei, sume defalcate 

din TVA 27.218 mii lei ,  donatii si sponsorizari  4 mii lei . subventii  12.032,7 mii lei  si 

sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente 

cadrului financiar 2014-2020 in suma de  24.365,10 mii lei  . 

                (2) – In structura economica , cheltuielile bugetului local rectificat pe anul 2021  

se prezinta astfel : 

 

             CHELTUIELI, total ( 1+2+3) :                                              99.630,74 mii lei 

                   din care:  

            1. CHELTUIELI CURENTE, TOTAL                                 88.698,81 mii lei 

            din care:    

• cheltuieli de personal                                           18.896,44 mii lei 

• cheltuieli bunuri si servicii                                    26.307,86 mii lei 

• dobanzi aferente datoriei publice                                747,6 mii lei 

• subventii                                                                         107,9 mii lei 

• transferuri intre unitati ale  

                                   administratiei publice                                             5.297,65 mii lei 



• asistenta sociala                                                        4.314,87 mii lei 

• burse                                                                          1.053,29 mii lei 

• sustinerea cultelor                                                         422,5 mii lei  

• sume aferente persoanelor cu handicap  

neincadrate                                                                    333,3 mii lei 

• fond de rezerva bugetara la dispozitia  

        consiliilor locale                                                                0,0 mii lei 

• proiecte cu finantare din Fonduri externe 

       nerambursabile aferente cadrului  

       financiar 2014-2020(F.S.E.),total                        31.217,4 mii lei 

                                     din care:          

Fondul European de Dezvoltare  

Regionala ( FEDR)                                         24.891,03 mii lei                                                               

▪ Finantare nationala                                4.637,92 mii lei 

▪ Finantarea Uniunii Europene              19.803,98 mii lei 

▪ Cheltuieli neeligibile                                 449,13 mii lei 

Fondul Social European ( FSE)                      6.326,37 mii lei                                                               

▪ Finantare nationala                                   847,06 mii lei 

▪ Finantarea Uniunii Europene               5.479,31 mii lei 

▪ Cheltuieli neeligibile                                           0 mii lei 

 

       2.CHELTUIELI DE CAPITAL                                                         9.913,72 mii lei 

  

       3.OPERATIUNI FINANCIARE                                                         1.070,0 mii lei 

            ( rambursari credite  interne) 

 

          4. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI  

            SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 

             - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                           -51,8 mii lei 

 

        Art.3. – Se aproba bugetul local pentru anul 2021  pe cele doua sectiuni: sectiunea 

de functionare si sectiunea de dezvoltare, respectiv: 

         I.SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
• VENITURI  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  

                  -mii lei-  
Nr. 

Crt.   

Specificatie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 VENITURI  SECTIUNE DE FUNCTIONARE  58.509,51 

I VENITURI  PROPRII  12.792,55 

 • Impozit pe venit(cod 03.02) 38,6 

 • Alte impozite pe venit( cod 05.02) 157,0 

 • Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02) 5.347,93 

 • Taxe pe servicii specifice(cod 15.02) 0,5 

 • Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea  utilizarii bunurilor( 

cod 16.02) 
1.835,9 

 • Venituri din proprietate( cod 30.02) 1.629,28 

 • Venituri si prestari servicii( cod 33.02) 15,4 

 • Amenzi, penalitati, confiscari( cod 35.02) 1.078,8 



 • Diverse venituri ( cod 36.02) 2.689,14 

 ▪ Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile 

institutiilor publice (36.02.05) 
48,0 

 ▪ Taxe speciale  (cod 36.02.06) 2.588,3 

 ▪ Alte venituri ( cod 36.02.50) 52,84 

II COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT (cod 04.02) 20.066,0 

 • Cote defalcate din impozit pe venit(cod 04.02.01) 15.732,0 

 • Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale(cod 04.02.04) 
1.334,0 

 • Subventii repartizare din Fondul la  dispozitia Consiliului 

Judetean(cod 04.02.05)                          
3.000,0 

III SUME DEFALCATE DIN TVA( cod 11.02) 27.218,0 

 • Sume defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate( cod 11.02.02) 
13.901,0 

 • Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale(cod 11.02.06) 
13.317,0 

IV SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT ( cod 42.02) 2.954,8 

 • Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii(cod 

42.02.41) 
2.702,8 

 • Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locu-

intei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri( cod 42.02.34) 
252,0 

 • Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil 

preponderant agricol pentru sectiunea de functionare (cod 

42.02.79.01) 

0,0 

V SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII( cod 43.02) 131,42 

 • Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea  lucrărilor de 

înregistrare sistematica din cadrul Programului naţional de 

cadastru şi carte funciara( cod 43.34.00)                                

131,42 

VI Donatii si sponsooridari (37.02.01) 4,0 

VII VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU 

FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE(CU SEMNUL MINUS) 

-4657,26 

 

 
• CHELTUIELI  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  

 

                                                                                                                              - mii lei - 

Nr. 

Crt.   

Specificatie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 CHELTUIELI – SECTIUNEA FUNCTIONARE  din care: 58.509,51 

1 • Cheltuieli de personal 18.896,44 

2 • Cheltuieli bunuri si servicii 26.307,86 

3 • Dobanzi 747,6 

4 • Subventii 107,9 

5 • Fond de rezerva bugetara  0,0 

6 • Transferuri curente intre unitatile administratiei 

publice 

5.297,65 



7 • Asistenta sociala 4.314,87 

8 • Rambursari credite 1.070,0 

9 • Alte cheltuieli(burse) 1.053,29 

 • Sustinerea cultelor  422,5 

10 • Alte cheltuieli( Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate) 

333,3 

11 • plati efectuate in anii precedenti  

                      si recuperate in anul curent                                                        

-41,91 

 

 

II.SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
• VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE  

                                                                                                                               -mii lei- 

Nr. 

Crt.   

Specificatie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE, total 41.121,23 

I VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 4.657,26 

II VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI  (cod 39.02) 1.496,85 

 • Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice 

( cod 39.02.01)  
46,11 

 • Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile 

statului (cod 39.02.03) 
232,44 

 • Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 

privat( cod 39.02.07) 
1.218,3 

III SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZATE 

PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE 

DEZVOLTARE  (COD 40.02.14) 

1.655,54 

IV SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT( cod 42.02) 7.952,48 

 • Finantarea programelor de dezvoltare locala( cod 42.02.65) 2.035,64 

 • Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 

sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de 

programare 2014-2020( cod 42.02.69) 

4.879,35 

 • Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil 

preponderant agricol pentru sectiunea de dezvoltare  (cod 

42.02.79.02) 

220,0 

 • Subventii pentru achitarea serviciilor  prestate, bunurilor 

livrate sau lucrarilor executare precum si plata altor cheltuieli 

eligibile aferente proiectelor finantate din FDI(42.02.85) 

817,49 

V SUBVENTII DE LAALTE ADMINISTRATII (cod 43.02) 994,0 

 • Sume alocate  din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie 

a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru 

finantarea proiectelor de investitii – pentru Proiectul 

“Modernizare si eficientizare iluminat public in Municipiul 

Husi”( cod 43.02.44)                                 

994,0 



VI SUME  PRIMITE DE LA UE /ALTI  DONATORI  IN CONTUL 

PLATILOR  EFECTUATE  SI  PREFINANTARI  AFERENTE 

CADRULUI  FINANCIAR  2014-2020 (48.02) 

24.365,1 

 • Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) 

( cod 48.02.01) 
19.111,58 

 ▪ Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent   

 (cod 48.02.01.01) 
18.899,13 

 ▪ Sume primite in contul platilor efectuate in anii 

anteriori(cod 48.02.01.02) 
212,45 

 • Fondul  Social European ( cod 48.02.02) 5.253,52 

 ▪ Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  

(cod 48.02.02.01) 

5.180,14 

 ▪ Sume primite in contul platilor efectuate in anii 

anteriori(cod 48.02.02.02) 

73,38 

• CHELTUIELI  SECTIUNEA DE  DEZVOLTARE  

                                                                                                                                - mii lei - 

Nr. 

Crt.   

Specificatie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE din care: 41.121,23 

1 • cheltuieli de capital 9.913,72 

2 • proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului  financiar  2014-2020 

31.217,4 

3 • plati efectuate in anii precedenti  si recuperate in anul curent                                                        -9,89 

 

➢ Deficitul sectiunii de dezvoltare in suma de 1.655,54 mii lei se acopera prin utilizarea 

excedentului anual  al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 

2020. 

 

 Art.4. – Potrivit clasificatiei functionale, cheltuielile bugetului local rectificat pe 

anul 2021   se repartizeaza astfel : 

1)  Cheltuielile pentru Autoritati executive ( Cap. 51.02) se aproba in suma de  

7.145,55 mii  lei  se repartizeaza pentru:  

              -cheltuieli de personal                                                5.937,86 mii lei  

              - cheltuieli bunuri si servicii                                         1.023,2 mii lei 

              - alte cheltuieli( sume aferente persoanelor 

                 cu handicap neincadrate)                                              67,6 mii lei  

                     - cheltuieli de capital                                                      133,8 mii lei  

                           - plati efectuate in anii precedenti   

                             si recuperate in anul curent 

                        - sectiunea de functionare                                          -16,91 mii lei      

 

2)  Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale ( Cap.54.02) se aproba in suma 

de  799,27 mii  lei si se repartizeaza pentru : 

                    -cheltuieli de personal                                                      622,2 mii lei  

                    - cheltuieli bunuri si servicii                                          154,56 mii lei 

                    -fond de rezerva bugetara la dispozitia  

                     consiliilor locale                                                                  0,0 mii lei  

                    - cheltuieli de capital                                                         24,1 mii lei  



                            - plati efectuate in anii precedenti  

                             si recuperate in anul curent 

                        - sectiunea de functionare                                       -1,59 mii lei      

 

3) Cheltuielile pentru Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi  (Cap.55.02) 

se aproba in suma de 747,6 mii lei si se repartizeaza pentru  dobanzi aferente datoriei 

publice (imprumuturi) ; 

 

4) Cheltuielile pentru Ordine publica si  siguranta nationala ( Cap.61.02) se aproba 

in suma de  1.688,68  mii lei  si se repartizeaza pentru: 

                    -cheltuieli de personal                                               1.514,84 mii lei  

                    - cheltuieli bunuri si servicii                                       132,23 mii  lei     

                   - cheltuieli de capital                                                         49,5 mii lei  

                           -plati efectuate in anii precedenti  

                      si recuperate in anul curent                                         -7,89  mii lei  

 

5) Cheltuielile pentru Invatamant ( Cap.65.02) se aproba in suma de 5.278,23 mii 

lei si se repartizeaza  pentru :  

                    - cheltuieli bunuri si servicii                                         2.954.19 mii lei 

                    - transferuri curente                                                          69,77 mii lei 

                    - alte cheltuieli ( burse)                                                 1.053,29 mii lei 

                     -asistenta sociala                                                                397,9 mii lei 

                            - proiecte cu finantare din Fonduri externe 

       nerambursabile aferente cadrului  

       financiar 2014-2020(F.S.E.),total                           478,38 mii lei 

                                     din care:          

Fondul Social European ( FSE)                       478,38 mii lei                                                               

▪ Finantare nationala                                   23,92 mii lei 

▪ Finantarea Uniunii Europene                 454,46 mii lei 

▪ Cheltuieli neeligibile                                         0 mii lei 

       -cheltuieli de capital                                                      324,7 mii lei  

                                  

        6) Cheltuielile pentru Sanatate ( Cap.66.02) se aproba in suma de 3.548,0 mii lei   si 

se repartizeaza pentru: 

                     -cheltuieli de personal                                                     1.181,4 mii lei  

                    - cheltuieli bunuri si servicii                                           1.585,1 mii  lei 

                    - transferuri curente                                                           696,0 mii lei 

                           -cheltuieli de capital                                                             85,5 mii lei 

 

            7) Cheltuielile pentru Cultura, recreere si  religie ( Cap.67.02) se aproba  in suma 

de  5.534,84 mii  lei urmare suplimentarii cu suma de 130,0 mii lei si  se repartizeaza 

pentru :  

                     -cheltuieli de personal                                                    695,75 mii lei  

                     - cheltuieli bunuri si servicii                                       2.958,19 mii lei 

                     - transferuri                                                                   1.293,6 mii lei 

                      - alte cheltuieli (sustinerea cultelor )                              422,5 mii lei 

  -cheltuieli de capital                                                        166,6 mii lei  

                            -plati efectuate in anii precedenti    

                             si recuperate in anul curent                                            -1,8  mii lei 

 



                                                

8)  Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala ( Cap.68.02) se aproba in suma 

de   13.869,82 mii  lei    si se repartizeaza pentru : 

                    -cheltuieli de personal                                            8.944,39 mii lei  

                    - cheltuieli bunuri si servicii                                      552,97 mii lei 

                    - transferuri curente                                                    186,5 mii lei 

                    - cheltuieli asistenta sociala (ajutoare sociale)      3.916,97 mii lei  

              - alte cheltuieli( sume aferente persoanelor 

                 cu handicap neincadrate)                                         265,7 mii lei  

                            -cheltuieli de capital                                                     17,0 mii lei  

                            - plati efectuate in anii precedenti  

                             si recuperate in anul curent 

                        - sectiunea de functionare                                       -13,71 mii lei      

 

9) Cheltuielile pentru Locuinte, servicii si dezvoltare publica  (Cap.70.02) se  

aproba in suma de 3.033,27 mii  lei  si se repartizeaza pentru :  

                     - cheltuieli bunuri si servicii                                      1.767,76  mii lei 

                     - cheltuieli de capital                                                   1.265,51 mii lei  

 

10) Cheltuielile pentru Protectia mediului ( Cap. 74.02) se aproba in suma  

de 12.511,9 mii lei urmare suplimentarii cu 1.036,7 mii lei si se repartizeaza pentru : 

   -cheltuieli bunuri si servicii                                8.596,44 mii lei  

   - transferuri curente                                           2.510,61 mii lei 

   -cheltuieli de capital                                            1.406,13 mii lei  

                            - plati efectuate in anii precedenti  

                             si recuperate in anul curent 

                        - sectiunea de dezvoltare                                     -1,28 mii lei      

 

11) Cheltuielile pentru Actiuni generale economice, comerciale si de munca        

( Cap.80.02)  se aproba in suma de  31.703,26 mii  lei  urmare suplimentarii cu suma de  

591,85 mii lei  se repartizeaza pentru: 

                     - cheltuieli bunuri si servicii                                      270,02 mii lei 

                      - transferuri curente                                                  541,17 mii lei 

                            - proiecte cu finantare din Fonduri externe 

       nerambursabile aferente cadrului  

       financiar 2014-2020(F.S.E.),total                  30.739,02 mii lei 

                                     din care:          

Fondul European de Dezvoltare  

Regionala ( FEDR)                                   24.891,03 mii lei                                                               

▪ Finantare nationala                          4.637.92 mii lei 

▪ Finantarea Uniunii Europene        19.803,98 mii lei 

▪ Cheltuieli neeligibile                            449,13 mii lei 

 

Fondul Social European ( FSE)                 5.847,99 mii lei                                                               

▪ Finantare nationala                              823,14 mii lei 

▪ Finantarea Uniunii Europene           5.024,85 mii lei 

▪ Cheltuieli neeligibile                                       0 mii lei 

      -cheltuieli de capital                                                  161,66 mii lei 

                            - plati efectuate in anii precedenti  

                             si recuperate in anul curent 



                        - sectiunea de dezvoltare                                                -8,62 mii lei      

 

12) Cheltuielile pentru Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare               ( 

Cap.83.02) se aproba in suma de  135,92 mii  lei si se repartizeaza  pentru cheltuieli bunuri 

si servicii. 

 

13) Cheltuielile pentru Transporturi ( Cap.84.02) se aproba in suma de  12.564,4 

mii  lei urmare suplimentarii cu 673,68 mii lei si se repartizeaza  pentru : 

                     -cheltuieli bunuri si servicii                                             14,2 mii lei 

                     -cheltuieli bunuri   si servicii (reparatii strazi )       6.163,08 mii lei 

                     -subventii    pentru   acoperirea   diferentelor     

   de pret si tarif                                                                 107,9 mii lei                                                        

                     - cheltuieli de capital                                                   6.279,22 mii lei 

 

14) Cheltuielile pentru Alte actiuni economice ( Cap.87.02) se aproba in suma 

de  1070,0 mii lei si se repartizeaza pentru  rambursari de credite aferente datoriei publice 

interne locale ; 

 

15) Prevederile bugetare ale celorlalte capitole  de cheltuieli raman la nivelul  

aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.362 din 

13.12.2021 privind rectificarea bugetului local etapa decembrie  2021.          

 

                   Art.5(1) Cheltuielile prevazute in bugetul local rectificat pe anul 2021  

reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite, iar rectificarea se va face in conditiile  

legii . 

              (2) Angajarea si efectuarea cheltuielilor se poate face numai in cadrul limitelor 

aprobate; 

              Art.6. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi . 

 

 

                                                                                          HUŞI  , 22 decembrie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                                   Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 


