
 

  H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al oraşului Slănic, pe anul 2021 si 
estimarea pentru anii 2022 – 2024 

 
            Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin 
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul 
administrativ,  modificat şi completat ulterior ; 

              Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de primarul oraşului Slănic, 
înregistrat sub nr.4091/108 din 13.04.2021   ,    Raportul de specialitate al Serviciului 
financiar –contabil, cu privire la necesitatea aprobării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al 
oraşului Slănic, pe anul 2021 si estimarea pentru anii 2022 – 2024 , nr.4121/112  din 13 
04.2021 ; 
           Având în vedere prevederile din : 

- Art.5, alin.(2) , art.19 alin.(1), lit.a), art.20 din  Legea privind finanţele publice locale 
nr. 273 din 29 Iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, 

- Art.4-7 din   Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 09. 03. 2021; 
- Art.III din OUG nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
- art.129, alin. ( 4), lit.a) ,  din   Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 

03.07.2019  privind Codul administrativ, modificat şi completat ulterior 
             Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
oraşului Slănic. 
              În temeiul art. 139, alin (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, modificat şi completat 
ulterior; 

          
H O T Ă R Â Ş T E : 

          
        Art. 1. -  Se aprobă bugetul  local  al oraşului Slănic, pentru anul 2021 şi estimarea 

pentru anii 2022-2024, conform anexei nr.1   
- Venituri  total :   19989,65    mii lei 
- Cheltuieli total :     21038,82    mii lei 
- Deficit :  1049,17   mii lei, care se acoperă din excedentul anilor precedenţi 

       Art. 2. -  Se aprobă bugetul  secţiunii de funcţionare  al oraşului Slănic, pentru anul 
2021 şi estimarea pentru anii 2022-2024, conform anexei nr.2  

- Venituri  total:    9442,47   mii lei 
- Cheltuieli total : 9442,47  mii lei 

      Art. 3. -  Se aprobă bugetul  secţiunii de dezvoltare  al oraşului Slănic, pentru anul 
2021 şi estimarea pentru anii 2022-2024, conform anexei nr.3.  

- Venituri  total: 10547,19  mii lei 
- Cheltuieli total :  11596,36  mii lei 
- Deficit  :  1049,17  mii lei, care se acoperă din excedentul anilor precedenţi 



       Art. 4. -  Se aprobă bugetul activităţii finanţate integral din venituri proprii, pentru 
anul 2021 şi estimarea pentru anii 2022-2024, conform anexei nr.4  

- Venituri  total :   800,0  mii lei 
- Cheltuieli total :  800,0  mii lei 

       Art. 5. -  Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local pe anul 
2021, conform anexei nr. 5 şi 6 

        Art. 6. - Veniturile proprii vor fi  urmărite şi încasate prin personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, în conformitate cu prevederile legale. 

        Art. 7. –  Aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, posturi  finanţate din 
bugetul local al oraşului Slănic precum şi fondul salariilor de baza, conform anexei nr. 7.                   

       Art. 8. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicata celor în drept  prin grija secretarului 
general al orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a 
Serviciului financiar contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului 
Slănic 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
EMIL MEȘTERU     

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                   SECRETAR general al oraşului , 

                                                                                                                Cojocaru Isabela Cerasella 
                                                                            
Slănic, 20 aprilie  2021 

Nr. 34                     
 

Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  9 voturi  „pentru”, 0„împotrivă” şi 6„abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































































































