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HOTĂRÂREA Nr. 40/15.12.2021 
cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2021 

  
 

Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinara   legal constituită. 
Văzând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Jijila – Costică Deacu, 
- Referatul  de aprobare  al primarului comunei Jijila,în calitate de ordonator principal de credite; 
- Raportul  de specialitate nr.11146/13.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 , întocmit 

de persoana responsabilă din cadrul compartimentului contabilitate-Vasile Mariaora. 
Având în vedere adresa nr. TLGSTZ 2181 / 03. 12. 2021  a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Tulcea prin care  se comunică alocarea unei sume defalcate din tax ape valoare adăugată. 
Ținând cont  de avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
În baza prevederilor Legii nr.15 / 2020– Legea bugetului de stat pe anul 2021 și a  Legii nr. 273 / 2006 

privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin  (7) lit. g) art.139 si art.196 alin (1) lit.(a) din Ordonanța de Urgență nr. 

57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ: 

HOTĂRÂȘTE: 

                                        

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul general al unității administrativ teritoriale Jijila pe anul 2021, conform 
Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2 Se aprobă rectificarea  secțiunii de funcționare a bugetului local al unității administrativ teritoriale 
Jijila pe anul 2021, conform Anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei Jijila, 

compartimentului financiar contabil, persoanei desemnate să răspundă de aplicarea prevederilor art. 76^1 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și va fi făcută publică în condițiile legii prin publicarea în 

Monitorul Oficial Local. 

 
Adoptată astăzi 15.12.2021 cu 8 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși și 3 abțineri. 
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