
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii  bugetului comunei Sărata , județul Bacău, pe anul 2021

Consiliul Local al comunei Sărata , județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din
data de 26.11.2021
Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr.3720 din 23.11.2021, inițiat de către primarul comunei; referatul de aprobare al
primarului  comunei Sărata , înregistrat sub nr. 3720/1 din 23.11.2021, raportul de specialitate al compartimentului
financiar – contabil , înregistrat sub nr.7424 din 23.11.2021, precum și de avizele nr. 238/239/240 din 26.11.2021 ,
al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ;
În baza prevederilor:

- art.19 alin.(1) lit.a), alin.(2) și art.20 alin.(1) lit.c)  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare; art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală , republicată ;
Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului local al comunei Sărata nr. 16/16.04.2021 privind aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli a comunei Sărata  pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare  ;

- Hotărârea Consiliului local al comunei Sărata nr.17/16.04.2021 privind aprobarea Listei obiectivelor de
investiții pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare  ;

- Dispoziția primarului comunei Sărata nr. 107/8.11.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și
cheltuieli , precumși modificarea listei de investiții pentru anul 2021;

În temeiul art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art. 135 alin.(8) , art.139 alin.(3) lit.a),
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare

Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Sărata, pe anul 2021, la partea de venituri si cheltuieli,
conform anexei nr. 1 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă modificarea corespunzătoare a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021, conform anexei nr. 2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se validează rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, efectuată de Primarul comunei

Sărata prin Dispoziția nr.107 din 08.11.2021 .
Art.4. Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la instanţa
de contencios administrativ competentă.
Art.5. Primarul comunei Sărata , prin compartimentul financiar- contabil din cadrul aparatului de specialitate va
aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre.
Art.6. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului Bacău,
primarului comunei , compartimentului precizat la art.5 și va fi adusă la cunostință publică, conform legii, în
secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul
www.comuna-sarata.ro
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totalul de 11 consilieri în funcție


