ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local si a listei de investiții pe anul 2021.
Primarul Comunei Florica, judetul Buzău
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Florica, judetul Buzau,
inregistrat cu nr. 1559/10.08.2021, prin care propune rectificarea bugetului local
pentru anul 2021 si modificarea listei de investitii aprobate prin HCL nr. 20/2021,
- raportul de specialitate al responsabilului din compartimentul contabil,
inregistrat cu nr.1567/10.08.2021;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Florica ;
-prevederile Legii nr. 15/2021 privind adoptarea bugetului de stat pe anul
2021;
-prevederile HCL nr. 20/2021 privind aprobarea bugetului propriude venituri si
cheltuieli al comunei Florica, judetul Buzau;
-prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.129 alin. 4, lit (a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 136, art. 139 si art. 196, alin.1, litera “a” din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂSTE:
ART. 1. Se aproba rectificarea bugetului local si lista al comunei Florica,
județul Buzău conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta
hotărare.
Art.2 Se validează modificările intervenite în bugetul local al Comunei Florica
pe anul 2021 efectuate în baza Dispoziției primarului nr. 38/18.08.2021 privind
rectificarea bugetului local al Comunei Florica prin care bugetul local pe anul 2021 a
fost rectificat la data de 18.08.2021.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează Primarul
Comunei Florica, judetul Buzău prin Compartimentul Contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Florica, judetul Buzău.
Art.4 Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si institutiilor
interesate prezenta hotărâre.
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