
 
 
 

 
H O T Ă R Â R E   

privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul  2021   
 

              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, cu 
modificările și completările ulterioare;       

            Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr. 7218/147 
din 09.07.2021,  Raportul de specialitate al Serviciului financiar –contabil, cu privire la 
necesitatea rectificării  bugetului local pentru anul 2021, nr.7219/148 din 09.07.2021; 

       Având în vedere: 
-  art.5 alin. (2), art.19, alin (2) , art.20, alin (1) , lit c), art.49 alin. (10)  din Legea privind 

finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4) lit. a) şi art. 155, alin. (4), lit. b) din OUG nr. 57 din 03. 

07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
                 Ţinând seama de avizele, cu caracter consultativ , ale comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local al oraşului Slănic      

         În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. b)  din OUG nr. 57 din 
03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                                                  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
        Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Slănic  pentru anul 2021,  
conform anexei nr.1. 
          Art. 2. - Se aprobă  rectificarea Secţiunii de funcţionare  conform anexei nr.2. 
          Art. 3. - Se aprobă  rectificarea Secţiunii de dezvoltare   conform anexei nr.3. 
          Art. 4. - Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021 cu finanţare integrală de la 
bugetul local , conform anexei 4. 
          Art. 5. - Se aprobă  rectificarea  bugetului activităţiilor finanţate integral din venituri 
proprii, pentru anul 2021,  conform anexelor nr. 5, nr. 5.1 și nr. 5.2. 
          Art. 6. - Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021 cu finanţare din venituri 
proprii , conform anexei 6. 
          Art. 7. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată 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, 

SORIN POPESCU  
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                   SECRETAR general al oraşului ,                                                                                               
Cojocaru Isabela Cerasella                                                         

Slănic, 19  iulie   2021 
Nr. 45                     
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 
LOCAL NR. 45   din 19 iulie 2021 

Nr. 
crt. 

Operatiuni efectuate 
Data 
ZZ/LL/AN 

Semnatura 
persoanei 
responsabile sa 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate x simpla  □ 
absoluta  □ calificata2 

19/07/2021   

2 Comunicarea catre primar2) 21/07/2021   

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 21/07/2021   

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) 22/07/2021   

5 
Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter 
individual4)+5) 

.../.../............   

6 
Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte 
juridice7), dupa caz 

22/07/2021   

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu 
majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea 
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea 
calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al 
comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile 
legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li 
se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 
cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data 
comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“ 




































































































