ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind rectificarea bugetului local in anul 2021
Consiliul local Sfantu Gheorghe, judet Ialomita intrunit in sedinta ordinara din data
de 27 mai 2021
Avand in vedere :
*
raportul de aprobare al primarului comunei nr.3169 din 14.05.2021
Examinand :
*
raportul compartimentului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.
3170 din 14.05.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei
*
raportul compartimentului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.
3361 din 24.05.2021 privind rectificarea bugetului activitatilor autofinantate, finantate integral din
venituri proprii pe anul 2021
*
avizul de legalitate al secretarului general al comunei nr. 3171 din 14.05.2021
*
raportul de avizare al comisiei pentru activitati economico-financiare , juridica si de
disciplina nr.59 din 24.05.2021
*
raportul de avizare al comisiei pentru activitati social cultural, culte, invatamant, sanatate ,
familie, munca ,protective sociala , tineret si sport nr.15 din 24.05.2021
*
raportul de avizare al comisiei pentru agricultura, amenajarea teritoriului, protectia mediului
nr.34 din 24.05.2021
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 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 utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul anilor precedenti , pentru
plata catre S.C. REBELIS CONSTRUCTII SRL reprezentand executare silita incuviintata prin dosarul
nr. 1483/330/2021 al Judecatoriei Urziceni .
ART.4 – Se aproba rectificarea bugetului activitatilor autofinantate, finantate integral din
venituri proprii pe anul 2021 , conform anexei nr.3 la prezenta hotarare , ce face parte integranta.
ART.5 - 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.6 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul localitatii si
compartimentul contabilitate .
Președinte de ședință,
Ifrim Nicolae
Nr.45
Adoptată la Sfântu Gheorghe
Azi 27.05.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al comunei
Niță Tamara-Ionela

