ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,
intrunit in ședința extraordinară, convocată de îndată, astăzi, 8 octombrie 2021,

Avand in vedere:

referatul de aprobare nr. 5788/08.10.2021 intocmit de domnul primar Ciprian-Constantin
Panait;
- raportul de specialitate nr. 5763/07.10.2021 intocmit de domnul GH1OCA Ioan, inspector
grad profesional superior in cadrul compartimentului Contabilitate, impozite și taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, inregistrat cu nr. 216/08.10.2021
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, înregistrat cu nr. 217/08.10.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați
social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa
Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 218/08.10.2021;
-

Luând în considerare:

prevederile art. 2 pct. 47, art. 19 alin. (2) si art. 49 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 26/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2021;
- prevederile art. 136 alin. (1) si art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
codul administrativ; cu modificarile și completarile ulterioare;
In temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
-

modificarile și completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba rectificarea bugetului local pentru anul 2021, potrivit anexei ce face parte
integranta din prezentul proiect de hotarare;
Art.2. Primarul și compartimentul contabilitate, taxe si impozite
prezenta hotarare.

vor duce la indeplinire

Art. 3 Secretarul comunei va lua masuri privind afișarea și comunicarea prezentei hotarari
catre cei interesați, in termenul prevazut de lege.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, MANEA NICOLAE

Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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Nr. consilieri 13
Din care prezenti: 13
Voturi pentru: 13

