
 
                                                       

 
H O T Ă R Â R E  

 
privind validarea rectificării 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;       
        Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr. 13644/224 

din 22.12.2021 ,  Raportul de specialitate al Serviciului financiar –contabil, cu privire la 
necesitatea rectificării  bugetului local pentru anul 2021 și validării  modificărilor intervenite 
nr.13638 din 22.12.2021; 

     Având în vedere: 
-  art.5 alin. (2), art.19, alin (2) , art.20, alin (1) , lit c), art.49 alin. (10)  , art.82 , alin.(1) din 

Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.3 din O.U.G. nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea 

art.63 din Legea  nr. 273/2006, privind finanţele publice locale 
- 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 ; 
         Ținând seamă de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

               În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  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 validează rectificarea bugetului local al oraşului Slănic  pentru anul 2021  
conform anexei nr.1 Buget local centralizat la venituri și cheltuieli, pe anul 2021, parte 
întegrantă din prezenta hotărâre: 

- Total venituri:  21.875.560 lei  
- Total cheltuieli:  21.879.820 lei,     

 
            Art. 2. - Se validează  rectificarea Secţiunii de funcţionare  conform anexei nr.2, Buget 
local centralizat la venituri și cheltuieli, pe anul 2021, Secțiunea de funcționare,  parte 
întegrantă din prezenta hotărâre : 

- Total venituri:  9.348.320 lei  
- Total cheltuieli:   9.348.320  lei  
  
Art. 3. - Se validează rectificarea Secţiunii de dezvoltare, conform anexei nr.3 Buget local 

centralizat la venituri și cheltuieli, pe anul 2021, Secțiunea de de dezvoltare, parte întegrantă 
din prezenta hotărâre  : 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL  PRAHOVA 

ORAȘUL SLĂNIC 
CONSILIUL LOCAL 



- Total venituri:   12.527.240 lei  
- Total cheltuieli: 12.531.500 lei        

 
           Art. 4.- Se validează rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2021 cu 

finanţare integrală de la bugetul local , conform anexei 4, valoare totală actualizată 2021: 
12.531.500 lei,     
 
          Art. 5. -  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, 
DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU                                                                                                                              

 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI, 

ISABELA CERASELLA COJOCARU 
Slănic,  29 decembrie 2021 
Nr.  72        

                      
 
Vot deschis .  Hotărârea a fost adoptată cu  9  voturi  „pentru”0„împotrivă” şi 0„abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 9  cvorum necesar:8 

 
 


