CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.76
HOTĂRÂREA NR……

PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul
2021

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
extraordinară din data de….11.2021, la care participă un număr de … consilieri
din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 64/27.10.2021 a Consiliului Local a fost
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Sîrbu Lucian-Valentin ,pentru perioada
noiembrie 2021-ianuarie 2022;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat
sub
nr…./…….2021 si
Raportul de resort al compartimentului contabilitate prin care propune
rectificarea bugetului local pe anul 2021;
Având în vedere referatul înregistrat la nr………./……….11.2021 prin
care doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate
al primarului comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul
2021,ca urmare a aprobării împrumutului în suma de 600.000 lei conform
Convenției de împrumut încheiată intre Ministerul Finanțelor și Comuna
Stoenești nr.382830/20.10.2021 în conformitate cu prevederile art.1 din OUG
nr.83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor
împrumuturi din Trezoreria Statului;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin
care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat la nr…../………2021
întocmit de secretarul general al comunei
Stoeneşti ;
În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele
publice
locale,cu
modificările
si
completările
ulterioare, ale Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021,cu
modificările și completările ulterioare,ale OUG nr.97/2021 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2021,ale art.1 din OUG nr.83/2021
pentru unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din
Trezoreria Statului și cu prevederile art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile
ulterioare;
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În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din
O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, cu ……….. voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti
pentru anul 2021, conform anexei ,ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate, iar
secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de
legalitate, primarului comunei Stoeneşti, compartimentului responsabil cu
punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.

INITIATOR
PRIMAR
DUMBRAVĂ Gheorghe

Stoeneşti, … noiembrie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. MATEI Gheorghe-Mihai

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.76
Anexa la HCL nr……/….11.2021

DENUMIRE
VENITURI

410202 Sume
aferente
imprumuturilor
contractate,
conform
OUG nr.83/2021

TOTAL
VENITURI

SUMA

DENUMIRE CHELTUIELI

+ 600.000,00

Cap.70.07 Servicii si dezv
publica
Subcap.70070501 Alimentare
cu apa
Art.58 proiecte cu finantare externa
nerambursabila
Infiintare sisteme centralizate de
alimentare cu apa si satele Piscu
Mare,Neghinesti,Deleni,Popesti si
Gruiu
al.580402 finantare exeterna
nerambursabila

+476.831,54

al.580403 cheltuieli neeligibile

127.838,70

Cap.74.07 Protectia mediului
Art.58 proiecte cu finantare externa
Nerambursabila
-Infiintare sisteme centralizate de
canalizare menajera in satele Piscu
Mare,Neghinesti,Deleni,Popesti si
Gruiu
al.580403 cheltuieli neeligibile

+123.168,46

TOTAL CHELTUIELI

+ 600.000,00

+ 600.000,00

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe DUMBRAVĂ

Stoeneşti, … noiembrie 2021

SUMA

348.992,84

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Mihai-Gheorghe MATEI
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
CONSILIULUI LOCAL NR. ...…/............1
Operatiuni efectuate

Data ZZ/LL/AN

Semnatura persoanei
responsabile sa efectueze
procedura

1

2

3

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

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

Comunicarea catre primar2)

.../.../............
3

Comunicarea catre prefectul judetului )

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

Aducerea la cunostinta publica4)+5)

.../.../............
4

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual )+ )
6

5

7

Hotararea devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), dupa caz

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

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.“

