CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL
JUDEŢUL ARGEŞ

HOTĂRÂREA NR. 36 /12.08.2021
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință extraordinară ;
Văzând referatul de aprobare nr. 4340/09.08.2021 al primarului comunei și raportul nr.
4341/09.08.2021 întocmit de compartimentul contabilitate prin care solicită rectificarea bugetului
local de venituri pe anul 2021 ;
Având în vedere :
- Contactul de finanțare nr. C1920074X204930308104/02.06.2021 pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentri Dezvoltare Rurală a
proiectului “ Achiziție utilaj multifunctional în comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș ” ;
- prevederile art.49 si art.50 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006 şi
dispoziţiile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ;
În temeiul art.129, alin.( 4) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,
conform căruia Consiliul Local aprobă la propunerea primarului bugetul local precum şi art.155 ,
alin.( 4) ,lit.b potrivit căruia primarul întocmeşte proiectul bugetului local ;
În baza art.139 ,alin.(3) ,lit.a coroborat cu art.196 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă repartizarea de sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția
autorităților locale pentru secțiunea de funcționare și se aprobă virări de credite între alineatele
aceluiași capitol conform Anexei nr.1.
Art.2 Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3 Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicește compartimentul
contabilitate .
Art.4 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică
comunicată primarului , Consiliului Judeţean Argeş, A.J.F.P. Argeş şi Instituţiei Prefectului
judeţului Argeş pentru control legalitate.

Dată astăzi : 12.08.2021

Preşedinte de şedinţă
Bălălău Nicolae

Nr.consilieri prezenţi : 12
Nr. Voturi - pentru : 12
- împotrivă : 0

Contrasemnează
Secretar general
Boboc Remus Eduard

ANEXA NR. 1
la H.C.L. nr. 36/12.08.2021

BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

II. CAPITOLUL CHELTUIELI 2021
Secţiunea de funcționare
Capitolul
Influențe an
Tr.II 2021
2021
mii lei
mii lei
51.02 Autorități publice
8
51.02.20 Bunuri și servicii
8
51.02.20.01.03 Încălzit și iluminat
8
51.02.10 Cheltuieli de personal
-15
51.02.10.01.01 Salarii de bază
-15
51.02.10.03.07 Contribuție asiguratorie pentru
muncă
15
54.02 Alte servicii publice generale
-8
54.02.05 Fonduri de rezervă
-8
54.02.05.50.04 Fond de rezervă bugetară la
dispoziția autorităților locale
-8
TOTAL
0

I.CAPITOLUL VENITURI 2021
Secţiunea de dezvoltare
Capitolul
Influențe an
Tr.II 2021
2021
mii lei
mii lei
48.02 Sume primite de la Uniunea Europeană
48.02.04 Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurală (FEADR )
48.02.04.01 Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent
-151,37
48.02.04.03 Prefinanțare
151,37
TOTAL
0

Preşedinte de şedinţă
Bălălău Nicolae

Tr.III 2021
mii lei
8
8
8
-15
-15
15
-8
-8
-8
0

Tr.III 2021
mii lei

-151,37
151,37
0

Contrasemnează
secretar general
Boboc Remus Eduard

