
 
 

      Avizat pentru legalitate 
Secretar_____________ 

Data 13.10.2021  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.10839/192 din 12.10.2021 
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.10840/193 din 
13.10.2021,  Raportul de specialitate al Serviciului financiar –contabil, cu privire la necesitatea 
rectificării  bugetului local pentru anul 2021, nr._____/____ din __.10.2021; 

       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;       
           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 anexei nr.5 
          Art. 6.- Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021 finanţate integral din venituri 
proprii, pentru anul 2021,  conform anexei nr.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, 
IOANA MIHAIELA STERE 

 
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                   SECRETAR general al oraşului ,                                                                                               
Cojocaru Isabela Cerasella                                                                   

Slănic, __ octombrie  2021 
Nr. ___                     
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 Nr. 10840/194 din 13.10.2021 

 
Referat de aprobare  

 
privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2021 

 
                 Având în vedere  prevederile  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,  cu 
modificările şi completările ulterioare, privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli  ,  propun 
spre adoptare proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 
2021  ,  astfel : 
- În anexa nr.1 sunt cuprinse veniturile totale şi cheltuielile totale pentru anul 2021, aşa cum au 

fost rectificate 
- In anexa nr. 2 sunt cuprinse veniturile şi cheltuielile pentru Sectiunea de funcţionare   
- In anexa nr.3 sunt cuprinse veniturile şi cheltuielile pentru Sectiunea de dezvoltare  
- In anexa nr. 4 Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021, buget local. 
- În anexa nr. 5 sunt cuprinse veniturile totale şi cheltuielile  pentru anul 2021, ale activităților 

autofinanțate,  aşa cum au fost rectificate 
- In anexa nr. 6 Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021, activități autofinanțate. 
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