ROMÂNIA

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
HOTĂRÂREA
nr. 97 din 18.11.2021

privind aprobarea execuției bugetara pe cele două secțiuni la data de 30.09.2021

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) Legea nr.15/2021 cu privire la bugetului de stat pe anul 2021;
b) Art. 11 alin. (2), art. 49 alin. (12) și (13) și art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind nanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
c) Art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale art. 155 alin. (1) lit. c) și alin.
(4) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modi cările și
completările ulterioare;
d) Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;

Ținând cont de:
a) Referatul de aprobare nr. 15259/04.11.2021 întocmit de către primarul comunei Crevedia, și
proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetara pe cele două secțiuni la data de
30.09.2021;
b) Referatul de specialitate nr. 15360/04.11.2021 al Biroului nanciar-contabil, cu propunerea de
aprobare a execuției bugetara pe cele două secțiuni la data de 30.09.2021;
c) Situația contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2021;
d) Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
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 aproba executia bugetara pe cele doua sectiuni la data de 30.09.2021 conform anexei la
prezenta hotarare, astfel:
Contul de executie – Venituri – Bugetul local – trim.III, anul 2021;
Contul de executie – Cheltuieli – Bugetul local –trim. III, anul 2021;
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul unitatii administrativ
teritoriale, prin Biroul financiar contabil .
Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de urgență 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. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, Institutiei
Prefectului județului Dambovița, primarului unității administrativ teritoriale, biroului nanciar-contabil,
și se publică, pentru informare, în format electronic şi în Monitorul o cial local al Comunei Crevedia,
județul Dâmbovița de catre persoana responsabilă.
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