U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA Nr. 49
(aprobarea bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, bugetul local și sursa 10, pe anul 2021)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, legal constituit, întrunit
la lucrările şedinţei ordinare din data de 22 aprilie 2021,
având în vedere:
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 4409 din 24.03.2021 al domnului Ciotină IoanMarius,șef birou financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomești,
prin care solicită Consiliului Local al Comunei Tomești aprobarea: „bugetului Comunei Tomești, Județul
Iași, bugetul local și sursa 10, pe anul 2021, conform anexelor 1 și 2”, raport întocmit în temeiul
prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 4410 din 25.03.2021 cu privire la aprobarea : „bugetului
Comunei Tomești, Județul Iași, bugetul local și sursa 10, pe anul 2021, conform anexelor 1 și 2”, proiect
întocmit de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art.
136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-nota de fundamentare cheltuieli bugetare pe anul 2021, înregistrată sub nr. 4896 din 02.04.2021,
întocmită de Biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tomești;
-procesul-verbal cu nr. 4470 din 25.03.2021 cu privire la afișarea proiectului de buget la sediul
autorității locale a Comunei Tomești, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale;
-procesul-verbal cu nr. 5335 din 13.04.2021 cu privire la afișarea proiectului de buget pe anul 2021,
site ul primăriei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
-avizele favorabile înregistrate sub numărul 5813 din 22.04.2021 ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul
prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Legea nr. 15 din 08 martie 2021,
bugetului de stat pe anul 2021; Legea nr. 16 din 08 martie 2021, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2021;Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 82/1991, a
contabilităţii, republicată; Ordinul nr. 1792/2002 publicat M. of. nr. 37/23.01.2003 al Ministrului Finanţelor
Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale; O.M.F.P. nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și
instrucţiunile de aplicare a acestuia; Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (b) și alin. (4) lit. (a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (a) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ şi din considerentele prezentate adoptă următoarea

hotărâre
ART.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tomești, Județul Iași, bugetul local și
sursa 10, pe anul 2021, astfel cum este prevăzut în Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre.
(2) Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2.Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice altă prevedere contrară acesteia se abrogă.
ART.3.Copii de pe prezenta hotărâre se vor afişa public la avizierul sediului administrativ al autorităţii
locale şi se vor comunica: primarului comunei, șefului biroului financiar - contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, pentru luarea la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire; Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi, în vederea verificării legalităţii actelor administrative; D.G.R.F.P. Iași - Activitatea Trezorerie și
Contabilitate Publică și Serviciului Buget, altor autorităţi sau instituţii publice implicate, persoane fizice sau
juridice interesate, toate prin grija secretarului general al comunei Tomești.
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Adoptată azi: 22 aprilie 2021
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș

Secretar general comună,
Mancaș Gabriel

