RoMArurn
JUDETUL VASLUI

coMUNA aAcrgrr
CONSILIUL LOCAL.

HorAnAne
privind aprobarea execuliei bugetului localin trimestrul lll anul 2021
Av6nd in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Bdce5ti, raportul Compartimentului
contabilitate 5i avizul comisiei de specialitate pe domenii de activitate a Consiliului local,
in baza prevederilor art. 49, alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanfele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,
in conformitate cu dispoziliile art.129, alin. (1) gi (4), lit. a) din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr.
57 /2019 privipd Codul administrativ, cu completdrile ulterioare,
in temeiul art. L39, alin. (1) 9i alin. (3), lit. a) 9i art. 196, alin, (1), lit. a) din Ordonanla de urgenld a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare,

consiliul local al comunei Bicegti, judelu1 Vaslui adoptd prezenta hotd16re:

Articof unic. - Se aprobd execulia bugetului local in trimestrul lll anul 2021,, in anexa care face parte
integranti din prezenta hotdrdre,
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COMUNA BACESTI
CONSILIUL LOCAL

..
HOTARARE

privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la gide la loculde muncd a cadrelordidactice gia
personalului didactic auxiliar de la $coala gimnaziald "Teodor Juncu", sat Bdcegti
pentru lunile septembrie pi octombrie anul2021.
avAnd

in vedere adresele nr. L120/19,I0,2021 9i nr.

1183/10.11,.2021,

din partea gcolii gimnaziale

"Teodor Juncu", sat BScegti, privind plata contravalorii navetei cadrelor didactice gi a personalului auxiliar
care nu au domiciliulin localitate, pentru lunile septembrie gioctombrie anul202t,
av6nd in vedere referatul de aprobare al a Primarului comunei Bdce5ti, raportul Compartimentului de
resort din aparatul de specialitate al Primarului gi avizul comisiei de specialitate pe domenii de activitate a
Consiliuluilocal,
in baza dispozitiilor art. 2 din Instrucliunea nr.2/201t privind decontarea navetei cadrelor didactice
emisi de Ministrul Educaliei, CercetSrii, Tineretului gi Sportului, arl. 2, art. 3, art. 4, alin, (1), lit. d), art. 7,
alin. (6) gialin, (7) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la gi de la locul
de muncd a cadrelor didactice gi a personalului didactic auxiliar din inv515m6ntul preuniversitar de stat,
aprobate prin Hotd16rea Guvernului nr. 569/2015 gi ale art. 1"05, alin. (2), lit. f) 9i art. 276 din Legea
educaliei nationale nr.'J./20'J.I, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
in conformitate cu prevederile art.!29, alin. (1), alin. (2), lit, b), alin. (4), lit. a), art. l-39, alin. (1) 9i alin.
(3), lit. a) pi art. l-96, alin, (1), lit, a) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.57/2019 privind CoduJ
administrativ, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

ConsiliullocalalcomuneiBicegti, judetulVaslui intrunitin gedinld ordinard adoptd prezenta hotd16re:

Art. 1, - Se aprobd decontarea cheltuielilor pentru rpveta la pide la locul de muncd a cadrelor didactice sia
personalului didactic auxiliar de la $coala gimnaziald "Teodor Juncu", sat Bdcegti, pentru lunile septembrie
gi octombrie anul 2021, in sumd de 9,959 lei.

Art,2. - Primarulcomunei Bdcegtiva

asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri.
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privind rectificarea bugetului local pe anul 202L
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Av6nd in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Bdcegti, raportul de specialitate
local,
Consiliului
a
pe
de
activitate
domenii
Compartimentului contabilitate ;i avizul comisiei de specialitate
(1),
lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind
(2)
gi
58,
alin.
art.
alin.
L9,
prevederile
art.
in conformitate cu
finanlele publice locale, cu modific6rile 5i completdrile ulterioare,
(1) 9i alin. (3),
in temeiul art.87,alin. (3), art.!29, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. L39, alin'
privind
Codul
lit. a) Si art, 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanla de urgenlS a Guvernului nr,5712019
administrativ,cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

prezenta hotd16re:
consiliul local al comunei Bicegti, judelul Vaslui intrunit in $edintri ordinard adoptd
conform
Art.1. -Aprobd bugetul local pe anul2021pe secliunea de funclionare Sisecliunea de dezvoltare,
anexei, care face parte integrantd din prezenta hotd16re'

Art. 2,

-

primarul comunei Bdcegti va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hoti16ri'
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