
 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.69/16.12.2021 

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu 

pentru anul 2021 si completarea listei de investitii 

 

Consiliul Local al comunei Helegiu,judetul Bacau, intrunit in sedinta  ordinara 

din 16.12.2021 

Avand in vedere: 

-Prevederile Legii 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

-Prevedrile art 49 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala 

pentru consumatorul vulnerabil de energie; 

-Adresa AJFP Bacau nr. 2853/07.12.2021 si inregistrata la Primaria comunei 

Helegiu cu nr. 9683/08.12.2021, au fost transmise influente la TVA pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor; 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 9685/08.12.2021; 

-Referatul de specialitate al Biroului Financiar Contabilitate Impozite Si Taxe 

Locale, Recuperari Creante cu nr. 9686/08.12.2021, precum si avizul comisiei 

de specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu nr.40/15.12.2021; 

In temeiul art. 129, alin (4) lit. a si art 196, alin (1) lit. a din OUG 57/2019 – 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

HOTARASTE 

 

Art. 1(1) Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Helegiu pe anul 2021,  lei astfel: 

La venituri : 

-Cap 42.34.00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei-         

745000 lei 

-Cap 11.02.02 - TVA pentru finatarea cheltuielilor descentralizate 27000 lei 

La cheltuieli : 

-Cap 68.15- Prevenirea excluderii sociale titlu 57 ajutoare sociale in numerar 

745000 lei    

-Cap 68.05.02 -Asistenta sociala titlu 57 ajutoare sociala in numerar -(10000) lei 

-Cap 65.50.00-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului titlu 57 tichete     

sociale –(14000) lei 

-Cap 65.04.01 – Invatamant titlu 57 ajutaoare sociale in numerar 7000 lei 

-Cap 65.04.01 - Invatamant titlu 59 burse 44000 lei 



                                           

(2)  Bugetul va avea la venituri  suma de  9725290 lei iar la cleltuieli suma de 

11219480 lei cu un deficit de 1494190 lei. 

Art.2 Se suplimenteaza lista de investitii cu lucrarea ” Infiintare statii de 

reincarcare pentru vehicule electrice, comuna Helegiu, judetul Bacau 

Art. 3 Primarul comunei Helegiu in calitate de ordonator principal de credite va 

duce la indeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate. 

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 

- Primarului comunei Helegiu 

- Birou Financiar Contabilitate Impozite Si Taxe Locale, Recuperari 

Creante 

 

Presedinte de sedinta 

Macovei Mihaela 

         Contrasemneaza, 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 
 

 

 

 

 

 
 

Adoptata  cu: 

 voturi « pentru » 

 voturi « impotriva » 

 voturi « abtineri » 
 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


