ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
P R O I E C T DE H O T A R A R E
privind rectificarea bugetului local in anul 2021
Consiliul local Sfantu Gheorghe, judet Ialomita intrunit in sedinta ordinara
convocata de in data in data de ...............
Avand in vedere :
raportul de aprobare al primarului comunei nr. 5985 din 19.10.2021
adresa nr.ILG-STZ 26257 din 11.10.2021 a Administartiei Judetene a
Finantelor Publice Ialomita privind sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale
Examinand :
*
raportul compartimentului contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului nr. ..... din ...............
*
avizul de legalitate al secretarului general al comunei nr. ......... din ..............
*
raportul de avizare al comisiei pentru activitati economic-financiare , juridica si
de disciplina nr. ........ din .....................
In conformitate cu :
- - prevederile Sectiunii a 2-a “ Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul
2021 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 ;
*
prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice
locale , modificata si completata ;
* prevederile art.129 alin.(4) ,lit.a) coroborate cu art.133 alin.(1) ,art.139 alin.
(3) lit.a), art.196,alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,
*
*

HOTARASTE:
ART.1- Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Sfantu Gheorghe in
anul 2021 , conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, ce face parte integranta .
ART.2 – Se modifica lista de investitii conform anexei nr. 2 la prezenta
hotarare, ce face parte integranta .
ART.3 – Se aproba rectificarea bugetului activitatilor autofinantate conform
anexei nr. 3 la prezenta hotarare, ce face parte integranta.
ART.4 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija
secretarului general al comuneiv, prin afisare la sediul primariei , in locurile publice si
pe site-ul www.sfintugheorghe.ro .
ART.5 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
primarul localitatii si compartimentul contabilitate .

INITIATOR,
Primar – Teculescu Petru Madalin

