
RO MÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 
Telefon/Fax : 0238/797560 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea a - I - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii 

Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021 

Consiliul Local al Comunei Tisău, judeţul Buzău, întrnnit în şedinţă ordinară, 

În conformitate cu: - prevederile art.56, art.120, alin.(1), art.121, alin.(l) si (2) si art.139, alin.(2)din Constitutia României, republicată ; - prevederile art.4 si art. 9, paragraful 3 din Carta europeană a autonomieilocale, adoptată la Strasbourg la 15 octombire 1985, ratificată prin Legea
nr.199 / 1997 ; - prevederile Legii nr. 5/2020 din 6 ianuarie 2020 -Legea bugetului de stat peanul 2020 ; - prevederile art.19 alin. (1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.129 alin.(4) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Coduladministrativ,

Având în vedere:- Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 27.04.2021 privind aprobareabugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comunaTisau pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 -2024, cu rectificările
ulterioare; referatul de aprobare întocmit de primarului comunei Tisău, judeţul Buzău,înregistrat la nr.3637 din 10.06.2021; - raportul înregistrat la nr. 3636 din 10.06.2021 întocmit de domnul SanduCosmin-sef birou contabilitate/impozite si taxe locale / achizitii publice, din
cuprinsul căruia reiese necesitatea rectificării bugetului local; Raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe cele trei domenii de activitate dincadrul consiliului local, respectiv: a) Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, aparareaordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; b) Comisia pentru programe de dezvoltare economica - sociala, buget finante,administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodariecomunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism; c) Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social - culturale, culte,munca si protectie sociala si protec ·"' �ţi, tineret si sport. 

. �1:nd în considerare disp/ i{ţil�_I:l;�.�-24/2000 _pri�ind normele -�e _te_hnic�legislativa la elaborarea a .� _ .. �-0rtp�� republicata, cu mod1ficanle ş1completările ulterioare; .r :"( \ .. ··,··. - ,,. ' · 4 .,
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