
CONSILIUL LOCAL  POIENARII DE MUSCEL 
JUDEŢUL ARGEŞ 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 51/28.09.2021 
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli   pe anul 2021 

 
 
  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință  ordinară ; 

Văzând referatul de aprobare nr. 5129/23.09.2021  al primarului comunei și  raportul nr. 
5130/23.09.2021  întocmit de  compartimentul contabilitate prin care solicită rectificarea bugetului 
local de venituri pe anul 2021  ; 
    Având în vedere : 
  - adresa  A.J.F.P.Argeș nr.190023/16.09.2021 prin care se comunică repartizarea sumei 
de 70 mii lei prin Decizia nr. 7/16.09.2021 

-  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 rectificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 la 

secțiunea de funcționare  și la secțiunea de dezvoltare și se aprobă repartizarea de sume din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale pentru secțiunea de dezvoltare  conform Anexei nr.1. 

Art.2 Se aprobă virări de credite la bugetul de venituri proprii și subvenții conform 
Anexei nr.2  

 Art.3 Se  aprobă modificarea  Listei de investiții pe anul 2021 conform Anexei nr.3 
Art.4 Anexele  nr.1 ,nr.2  și nr.3   fac  parte integrantă din prezenta hotărâre  
Art.5 Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicește compartimentul 

contabilitate . 
Art.6  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  : 28.09.2021 

  
  Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
  Bălălău Nicolae                                                                Secretar general 
                Boboc Remus Eduard 
 
 Nr.consilieri prezenţi : 13 
 Nr. Voturi  -   pentru  : 13 

- împotrivă : 0 
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