
ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA

                                                   H O T Ă R Â R E 
                     privind rectificarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pe anul       
                                                                    2021

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 01-07-2021 ,
Avand in vedere :
  -referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului înregistrat sub nr.24P/28-06-2021 
  -raportul compartimentului financiar contabil nr. 24CS/28-06-2021   
Analizând;
   -avizul comisiei de specialitate nr. 26/28-06-2021
In conformitate cu;
-prevederile art. 50 din  Legea 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare.
-prevederile    Legeii   bugetului de stat   nr.5/2020, 

 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 A R A S T E :

Art 1-Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe  
         capitole,  titluri, articole de cheltuieli si subcapitole, pe anul 2021  conform anexei  care   
         face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2-Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare  
           care va  fi  comunicată prin grija secretarului general al  comunei.
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                    CONTRASEMNEAZA  PENTRU  LEGALITATE 
  Maican Maria                                             SECRETAR GENERAL COMUNA MOVILIȚA
                                                                                                          Ana MIHULEAC 

NR.28
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  01-07-2021

 



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                          PROIECT DE    H O T A R A R E 
                     privind rectificarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pe anul       
                                                                    2021

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  ........ ,
Avand in vedere :
  -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. .......
Analizând;
   -raportul compartimentului financiar contabil nr.  ........
   -avizul comisiei de specialitate nr.  ..........
In conformitate cu;
-prevederile Legii 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
-prevederile    Legeii   bugetului de stat   nr.5/2020

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din OUG 57/2019  
privind Codul Administrativ, actualizată ,

                                              H O T A R A S T E :

Art 1-Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe  
         capitole,  titluri, articole de cheltuieli si subcapitole, pe anul 2020  conform anexei  care   
         face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2-Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare  
           care va  fi  comunicată prin grija secretarului comunei.
 

INIȚIATOR
PRIMAR  AVIZEAZA ,
GOGA IOAN   SECRETAR GENERAL COMUNĂ

Ana  MIHULEAC   

Nr. 19/15-06-2021



    ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  24P/28-06-2021 

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
                   la proiectul de hotărâre   privind  rectificarea bugetului  local al comunei  
                                                     Moviliţa pe anul    2021

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind  rectificarea bugetului local,  
are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si art. 32 alin (1) si (2) din Legea 24/2000 
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata si actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie cu precadere respectarea prevederilor art. 
50 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii 5/2020 privind bugetul de stat pe 
anul 2020, dat fiind faptul ca este nevoie de rectificare bugetara la nivel de trimestru la articole și 
alineate  se impune rectificarea bugetului local.
  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  rectificarea bugetului local si sa adoptati hotararea in forma prezentata.

         Anticipand solicitudinea dumneavoastra, va multumesc si va rog sa primiti stimati consilieri 
locali expresia consideratiei mele.

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       GOGA Ioan 
                                 


