
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ținând cont de:

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

nr. 110 din 06.12.2021

Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, cu modi cările și completările
ulterioare;

a)

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;b)

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;c)

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulteriod)

Art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), coroborate cu alin. (4) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

e)

Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică
(r);

f)

Referatul de aprobare nr. 16728/06.12.2021 întocmit de către primarul comunei Crevedia, referitor
la proiectul de hotărâre privind aprobarea recti cării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru
anul 2021. 

a)

 Raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar Contabil prin care se propune aprobarea
recti cării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, înregistrat cu nr.
16729/06.12.2021;

b)

 Hotărârea Consiliului Local Crevedia nr. 33/15.04.2021 privind aprobarea bugetului general al
Comunei Crevedia pentru anul 2021;

c)

Hotărârea Consiliului Local Crevedia nr. 69/04.08.2021 prin care s-a aprobat recti carea bugetul
general al comunei Crevedia pentru anul 2021;

d)

Hotărârea Consiliului Local Crevedia nr. 104/18.11.2021 prin care s-a aprobat recti carea bugetul
general al comunei Crevedia pentru anul 2021;

e)

Adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.21287/22.11.2021, înregistrată la primăria
Crevedia cu nr.16115/22.11.2021, privind ajutoarele de încălzire - combustibil solizi și/sau petrolieri;

f)

Adresa Ministerului de Finanțe nr.53634/03.12.2021, înregistrată la primăria Crevedia cu
nr.16678/03.12.2021, privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru

nanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și
municipiului București,

g)

Adresa Școlii Gimnaziale Crevedia nr.1930/06.12.2021, înregistrată la primăria Crevedia cu
nr.16727/06.12.2021, privind redistribuirea unor sume la cheltuieli;

h)

Avizul consultativ al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Crevedia;i)



INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL COMUNEI CREVEDIA

Florin PETRE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA,

Olga CIORCHINA

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă recti carea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Crevedia pe anul 2021,
conform Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei Crevedia va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3.În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de urgența   a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3,alin. (1) din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modi cările și completările ulterioare, prezenta hotărâre
se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4.Trasparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a
prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru  informare, în format
electronic şi în Monitorul oficial local al Comunei Crevedia, județul Dâmbovița.
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