
JUDETUL ARGE$
coMUNA STOENE$TI
CONSILIUL LOCAL

H O TA RARE
Nr.33 din 15.12.2021

privind aprobarea vir[rii de credite gi a rectificirii bugetului local pe anul 2021, secliunea funcfionare

Consiliul Local al Comunei Stoeneqti, Judeful Argeq,

Av6nd in vedere:
-referatul de aprobare nr.4559 din 02.12.2021, intocmit de primar, prin care soliciti emiterea lnei

hotrriri de aprobare a virdrii de credite qi a rectificirii bugetului local, iecliunea funclionare;
-rapoartele de specialitate nr. 4560 din 02.12.2021, nr. 4670 din 09.12.2021, reipectiv 4702 din

10.12.2021, intocmite de qef birou financiar-contabil primdrie, prin care solicitd emiterea unei
hotdrdri de aprobare a virdrii de credite gi a rectificdrii bugetului local pe anul 2021, secliunea
func!ionare,

Vf,z6nd prevederile arl. 19 alin. (2) ;i ale art. 49 alin. (4) din Legea nr. 27312006 privind finanlele
publice locale, ale OUG nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 Ei ale
Deciziei nr. 11107.12.2021 a $efului AJFP Argeq, grin care se aprobd influenla modificdrii sumelor
defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, ale art. 6 din Legea nr. 1512021 a bugetului de
stat pe anul 2021,

Jindnd cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local, Comisia pentru
programe de dezvoltare economico-sociali, buget-finanje, administrarea domeniului public Ai privat
al comunei, amenajarea teritoriului Ei urbanism, proteclia mediului gi turism, agriculturd, goipoda.i"
comunald, servicii gi comer!,

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

rforAnAgro:
Art.l. Se aprobd virarea de credite de la un capitol 1a altul, conform anexei I care face parte

integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.2, Se aprobd rectificarea bugetului local pe an:J 2021, secliunea functionare, conform
anexei II care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.3' Prezenta hot[rAre va fi comunicatd Institu]iei Prefectului - Jude{ul Argeq, in vederea
exercitlrii controlului de legalitate gi va fi adusd la cunoqtinld publicd.

Secretar general al Comunei,
Lu{escu Dan


