ROMANIA

JUDETUL MURE~
COMUNA VA.RGATA
CONSILIUL LOCAL

HOTA.RAREA nr. 41
din 23 iunie 2021
Privind rectificarea

bugetului local al Comunei Vargata pe anul2021

Consiliul Local al Comunei Viirgata, judetul Mures, intrunit in sedintii ordinarii,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021,
si de Hotararea Consiliului Local Vargata nr.25/2021 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2021,
Examinand Referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Vargata in
ealitateasa de initiator,inregistrat sub nr. 3580115.06.2021,Raportul de speciaIitate intocmit
de catre compartimentul fmanciar - contabil din cadrul aparatului de speeialitate al
primarului, inregistrat sub nr. 3581 115.06.2021si Executia bugetului local la data de 15
iunie 2021,
In baza prevederilor art. 19 alin.(2) , art. 20 alin. (1) lit. " c., ~i art. 49 si art 50 ale
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile
ulterioare
In temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit."a" , art.l96 alin.(1) lit.aa., si art. 197
alin.(2),( 4) din Codul Administrativcu modificarilesi completarileulterioare,
Hotaraste
Art.1. (1) Se aproba reetificarea Bugetului local de venituri si eheltuieli al Comunei

Vargata pe anul 2021, prin majorarea eu suma de 10 mii lei la partea de venituri, la
sectiunea de functionare, si cu aceasta suma la partea de cheltuieli, la sectiunea de
funtionare, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) In urma rectificarii Bugetullocal se modifica la suma de 7616000 lei la partea
de venituri si la suma de 8004000 lei la partea de eheltuieli.
Art.2. Raspunde de indeplinirea prevederilor prezentei hotarari Primarul comunei
Vargata , in calitate de ordonator principal de credite.
Art.3. Secretarul Comunei Vargata va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefeetului
Judetului Mures, Primarului Comunei Vargata, Compartimentului finaneiar contabil,
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures, Trezoreriei Municipiului Tg Mures si se
aduce la cunostinta publica.

Presedinte de sedinta,
Kovacs Ferenc

Vizat,
Secretar general delegat,
Komives Tunde

