
 ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                       PROIECT DE     H O T Ă R Â R E 
                     privind aprobarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pentru anul       
                                                                    2021

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de                      ,
Avand in vedere :
  -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr. 
-Hotărârea Consiliului Județean  nr.      privind aprobarea repartizării pe UAT-uri a sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2021
- adresele  DGFP Ialomita îregistrate sub nr.  .................................. cu privire la sumele alocate 
pentru constituirea bugetului local   
Analizând;
- raportul    compartimentului de contabilitate  nr.  ......................... ;
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr. ............................
În conformitate cu ;
- prevederile  Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021
 - prevederile art.  19 alin (1) lit. a) si art.  39 alin (6)  din Legea nr. 273/  2006 privind finantele 
publice locale actualizata
 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din OUG 57/2019 
actualizata privind Codul  Administrativ,

                                              H O T Ă R Ă Ș T E :
Art.1  – Se aprobă  bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Moviliţa judetul Ialomita  pe  anul 
2021 cu  suma  de  6 737 000 lei  la partea de venituri  si de  8 937 000 lei la partea de cheltuieli  
asa cum este prezentat  în anexa nr. 1 si anexa nr.  2 ,  care  fac parte integrantǎ din prezenta 
hotǎrâre.
Art. 2  Se aprobǎ Programul privind investiţiile pentru anul 2021 pentru suma  4 972 000 asa cum 
este prezentat în anexa nr. 3, ce face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 
Art. 3 Se aprobă utilizarea sumei de  2 200 000 lei din excedentul bugetului local, rezultat la 
sfărşitul exerciţiului bugetar 2020, ca sumă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
aferentă bugetului local pentru anul 2021 în limita angajementelor legale aprobate.
Art. 4 Se aprobǎ bugetul activitatilor autofinantate , din venituri proprii , in valoare de 28 000.lei  la
venituri  si în valoare de  39 000 lei la cheltuieli , asa cum este prezentat in anexa nr. 4 , ce face 
parte integranta din prezenta hotarare.
 Art. 5 Primarul comunei împreunǎ cu compartimentul financiar contabil  va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarâri. 
 Art. 6 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul primǎriei, publicare 
pe site-ul propriu: www.primariamovilita.ro, prin grija secretarului general al  UAT  si va fi 
comunicatǎ primarului  comunei  si  prefectului  judetului  Ialomita. 

      INIŢIATOR                                                                                          AVIZEAZA                       
PRIMAR                                                                                           SECRETAR  GENERAL UAT
        GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC
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