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ANUN

Nr.377odin ll . oG , 2021

referitor la elaborarea unui proiect de hotirAre
privind rectificarea bugetului local al Comunei Parincea

pe anul 2021

Primarul Comunei Parincea anunld elaborarea unui proiect de hotdrAre privind
aprobarea rectificdrii bugetului local al Comunei Parincea pe anul 2021.

Anunful cuprinde:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Parincea, in calitatea sa de inifiator,

calitate acordati de prevederile art.136,alin.1 din Ordonanta de urgentd nr.5712019 privind
Codul administrativ,cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

b) proiectul de hotdrAre privind aprobarea rectificirii bugetului local al Comunei Parincea
pe anul 2021;

c) termenul limitd, locul gi modalitatea in care cei interesafi pot trimite in scris propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotdrAre:

c.1. termenul limitd: , ora 16:00;
c.2. locul: Primdria Comunei Parincea;
c.3. modalitatea:

c.3. 1 . e-mail: office@parincea.ro;
c.3.2. pe suport de hArtie sau pe suport magnetic la registratura generald a

Primdriei Comunei Parincea ;

c.3.3. persoana responsabild penlru relatia cu societatea civild, care sd
primeascd propunerile, sugestiite gi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de
hotdr6re propus este doam na Andra yAsrtA$-consilier -registraturd-comunicare, din
aparatul de specialitate al primarului comunei.

PRIMARUL COMU



JUDETUL BACAU
COMUNA PARINCEA
PRIMAR
NR..\F6f1 Jl. o6. 2ozt

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al Comunei Parincea pe anul2021

Primarul Comunei Parincea, jude{ul Bac6u, in conformitate cu prevederile:
- OUG nr.5712019, privind Codul administrativ;
- Legea Bugetului de Stat pentru anul2021 nr.1512021;
- Legea nr.27312006, privind finanfele publice locale;
- Contractul nr. 15349118.05.2021 incheiat cu Direc{ia de Sdndtate Publicd a

Judelului Bacdu, pentru decontarea din bugetul Ministerului Sdndt5[ii a cheltuielilor
pentru operafionalizarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19, organizate de
autoritdlile administraliei publice locale in alte localii decdt cele din cadrul unitSfilor
sanitare,

propun rectificarea bugetului local al comunei Parincea pentru anul2021 astfel:
-Pentru decontarea cheltuielilor curente, inclusiv pentru plata personalului

medico-sanitar gi a registratorilor medicali, precum gi a cheltuielilor de capital, necesare
pentru operalionalizarea centrului de vaccinare Parincea Tmpotriva COVID-19, se
rectificd atAt la partea de venituri, c6t gi la partea de cheltuieli cu suma de 623 mii lei.

Rectifi carea privegte urm[torii indicatori :

Mii lei
Denumire indicator Cod indicator Buget initial Influen{e

f

Aprobat
definitive

VENITURI TOTALE, din
care:

00102 13943,06 +623 14566,06

Subventii din bugetul de stat
alocate conform contractelor

incheiate cu directiile de
sanatate publica

42.66.00 0 +623 623

CHELTUIELI TOTALE,
din care:

49.02 14857,77 +623 15480,77

AUTORITATI PUBLICE,
total, din care:

66.02 0 +623 623

-bunuri si servicii 66.02.20 0 +623 623

ffiJ

PRTMAR,



ROMANIA SE APROBA
JUDETUL BACAU PRIMAR,

COMUNA PARINCEA
Compartiment contabilitate
Nn.3768 ll , oe . zozr

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local al Comunei Parincea pe anul2021

Subsemnatul Grecu Vasile, contabil in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Parincea, in conformitate cu prevederile:

- OUG nr.5712019, privind Codul administrativ;
- Legea Bugetului de Stat pentru anul2021 nr.1512021;
- Legea nr.27312006, privind finan(ele publice locale;
- Contractul nr. 15349118.05.2021 incheiat cu Direclia de Sdnitate Publici a

Judelului Bacdu, pentru decontarea din bugetul Ministerului Sdndtdfii a cheltuielilor
pentru opera{ionalizarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19, organizate de
autoritd(ile administra{iei publice locale in alte loca{ii decit cele din cadrul unitSlilor
sanitare,

propun rectificarea bugetului local al comunei Parincea pentru anul2021 astfel:
-Pentru decontarea cheltuielilor curente, inclusiv pentru plata personalului

medico-sanitar gi a registratorilor medicali, precum gi a cheltuielilor de capital, necesare
pentru operalionalizarea centrului de vaccinare Parincea impotriva COVID-19, se
rectificd at6t la partea de venituri, cdt gi la partea de cheltuieli cu suma de 623 mii lei.

Mii lei
Denumire indicator Cod indicator Buget initial Influen{e

I

Aprobat
definitive

VENITURI TOTALE, din
care:

00102 13943,06 +623 14566,06

Subventii din bugetul de stat
alocate conform contractelor

incheiate cu directiile de
sanatate publica

42.66.00 0 +623 623

CHELTUIELI TOTALE,
din care:

49.02 14857,77 +623 15480,77

AUTORITATI PUBLICE,
total, din care:

66.02 0 +623 623

-bunuri gi servicii 66.02.20 0 +623 623

CONSILIER CONTABIL,

GRECU VASILE

a



ROMAN IA
JUDETUL BACAU

GONSILIUL LOGAL AL GO
PARINCEA

PROIEGT DE HOTAR
privind uprobarea rectiJicdrii bugetului propriu de venitari si

cheltuieli al comunei Parinceope anal 2021.

Consiliul Iocal al comunei Parincea, judelul Baciu intrunit in sedin$5 extraordinari
la data de 17.06.2O2L;

Constatind cI scopul acestei hotlriri este de a asigura bunul mers al activitatilor administratiei
publice locale,

Avind in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.l9,alin.2 ,art.49,alin.4 si alin.7 ale Legii nr.27312006 privind finantele publice locale;
- Legii nr.l5l202l- privind bugetul de stat pe anul202l;

Luind act de:
a) referatul de aprobare al Primarului Comunei Parincea inregistrat t"A "".11€I///,o6/zoZlb)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei, inregistrat sub nr. \fe I ain ll.o 6 . 2oPb
g)avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a) ,art.l39, alin. (3) lit. a)din O.U.G

nr. 57 12019 privind Codul administrativ,

HOTAn,q.$TE:

Art.L Se aprob5 rectificarea bugetului comunei Parincea atitla venituri cit qi la cheltuieli
cu suma de 623 mii lei conform anexei care face parte integrantl din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotlrAri se insircineazl Primarul comunei
Parincea prin Compartimentul contabilitate, programe, dezvoltare din cadrul aparatului de
specialitate.

Art. 3. - (1)Prezenta hotlrire se comunic5, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul prevlzut de lege:

-primarului comuneii

-prefectului judefului Bacau;

Q) Prezenta hotir6re se aduce Ia cunogtinfl publici, in mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei, in termenul prevlzut de lege, prin publicarea pe pagina de
interneto la adresa: www. parincea.ro.

Initiator,
Primarul comunei Parincea, judetul Bacau

Sorin

AYIZAT:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

Mina DROGU

(h-xi";

a,ru
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ROMANIA
JUDETUL BACAU

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI
PARINCEA

Anexanr. I laproiectuldeHotararenr. 3f€X/ll ,OC"2og {
BUGETUL ACTIVITAUT GENERALE

rectificat -2021
mii lei

Denumire indicator Cod indicator Buget initial Influenfe
+-

Aprobat
definitive

VENITURI TOTALE,
din care:

00102 13943,06 +623 14566,06

Subventii din bugetul de
stat alocate conform

contractelor incheiate cu
directiile de sanatate

publica

42.66.00 0 +623 623

CHELTUIELI TOTALE,
din care:

49.02 14857,77 +623 15480,77

AUTORITATI
PUBLICE, total, din care:

66.02 0 +623 623

-bunuri si servicii 66.02.20 0 +623 623

PRIMAR,
Sorin RO$U

CONTABIL,
GRECU VASILE

AYIZAT z

SECRETAR GENERAL AL COMT]NEI,
Mina DROGU

Primarul com udetul Bacau


