
JUDETUL ARGE$
coMUNA STOENE$Tr
CONSILIUL LOCAL

H O TA RARE
Nr. 30 din 20.10.2021

privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul 2021, secliunea funclionare

Consiliul Local al Comunei Stoeneqti, Judelul Argeq,

Avdnd in vedere:

-Adresa ANAF nr. 208006/1 1.10.2021, inregistratd sub rv.3739111.10.2021, privind alocarea
unei sume din Fondul de rezervd bugetard la dispozilia Guvernului;

-Referatul de aprobare r,3773 din 13.10.2021 intocmit de primar, prin care solicitd emiterea
unei hotdrdri de aprobare a rectificdrii bugetului local, secliunea funclionare;

-Raportul de specialitate rr. 3782 din 14.10.2021 intocmit de Eef birou financiar-contabil
primdrie, prin care solicit6 emiterea unei hotdrdri de aprobare a rectificdrii bugetului local pe anul
2021, secliunea funclionare, pentru acoperirea cheltuielilor de intrelinere qi funclinare, in urma
alocdrii unei sume din Fondul de rezervd bugetard la dispozijia Guvernului,

Vizdnd prevederile art. 19 alin. (2) din Legea m. 27312006 privind finanlele publice locale, HG
nr. 1088 din 08.10.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervd. bugetard la dispozilia
Guvernului, ale aft. 129 alin. (4) lit. a) qi art. 139 a1in. (1) din OUG nr. 5712019 privind Codul
administrativ,

Jinind cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local, Comisia pentru
programe de dezvoltare economico-sociald, bugeffinanle, administrarea domeniului public ai privat
al comunei, amenajarea teritoriului qi urbanism, protecJia mediului qi turism, agricultur5, gospoddrie
comunalS, servicii gi comerj,

in temeiul art. 139 alin. (3) 1it. a), art. 196 alin. (1) Iit. a) Ei art. 197 alin. (1) qi (4) din OUG nr.
57 12019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprob6 rectificarea bugetului local pe anul 2021, secJiunea funcjionare, conform anexei
care fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.2. Prezenta hotirAre va fi comunicatd Instituliei Prefectului - Judelul ArgeE, in vederea
exercitdrii controlului de legalitate, precum qi persoanelor interesate.

Secretar general al Comunei,
Lutescu Dan
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Mii lei

INDICATOR AN TRIM IV

BUGET LOCAL SECTIUNEA FUNCTIONARE
VENITURI 50 50

Sume defalcate din tva pentru echilibrare I 1.02.06 50 50

CHELTUIELI 50 s0

AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.03 50 50

Bunuri si servicii 20.01 50 50

Materiale si pestari servicii cu caracter functional 20.01 .09 50 50
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