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HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local si a bugetului de venituri proprii si subventii la data de 16.06.2021 

 
Consiliul local al comunei Vâlcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 16.06.2021 

                                                      
A V A N D  I N  V E D E R E : 

 
 Referat de aprobare  privind rectificarea bugetului local si a bugetului de venituri proprii si subventii 

la data de 16.06.2021 nr 1615/14.06.2021; 
 Raportul  de specialitate nr 1616/14.06.2021 al compartimentului de contabilitate din cadrul Primariei 

Vâlcelele; 
 Raportul   comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 9/08.06.2021 si procesul 

verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 5/08.06.2021; 
 Hotararea consiliului local nr 19/28.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta  pe o perioada de 

3 luni(MAI  2021- IULIE 2021); 
 Prevederile Legii nr 15/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
 Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 Adresa D.G.F.P. Calarasi  nr 3786/31.03.2021 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetului de stat nr15/ 
2021; 

 Adresa D.G.F.P. Calarasi nr 3385/17.03.2021 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2021 si estimarii pe anii 2022-2024; 

 Adresa Consiliului Judetean Calarasi nr 6246/12.04.2021 privind repartizarea sumelor din fondul 
constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 6% din impozitul pe venit estimat 
a fi incasat la nivelul Judetului Calarasi, pe unitati administrativ- teritoriale, pe anul 2021;   

 Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala; 
 Prevederile art. 129 alin. 1 si art. 140 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 

 
În temeiul art. 133 alin 1, alin 2 lit a), art. 134 alin. 1 lit. a), art 196 alin 1 lit  a). din OUG nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
 

H O T A R A S T E  
        
        ART.1 Se aproba rectificarea bugetului local si a bugetului de venituri proprii si subventii  la data 
16.06.2021, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
        ART.2 Primarul comunei impreuna cu compartimentul contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 
           Secretarul comunei Valcelele va comunica prezenta celor interesati.  

 
Nr. 22                                                         Presedinte de sedinta                           Contrasemneaza  
Adoptata la Vâlcelele                                Marin Dumitru                               p. Secretar general                                                                                                          
Astazi 16.06.2021                                                                                             Constantin George Catalin 
Cu un nr de............voturi pentru                                                                                                                                          
Cu un nr de............voturi impotriva   
Cu un nr de............abtineri                                                                                
 
 

 


