ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 45
din 29 iulie 2021
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Vărgata pe anul 2021
Consiliul Local al Comunei Vărgata, județul Mureș, întrunit în ședință ordinară,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, de Hotărârea
Consiliului Local Vărgata nr. 25/2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 și de Hotărârea
Consiliului Local Vărgata nr. 41/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021,
Examinând Referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Vărgata în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 4281/22.07.2021, Raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar - contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4282 /22.07.2021, Execuția bugetului
local la data de 20 iulie 2021 și Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr.262/IGES/12.07.2021
încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu,
În baza prevederilor art.19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. ,, c,, și art. 49 și art 50 ale Legii nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.,,a,, , art.196 alin.(1) lit.,,a,, și art. 197 alin.(2), ( 4) din
Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,
hotărăște :
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri ș i cheltuieli al Comunei Vărgata pe anul
2021, prin majorarea cu suma de 480000 lei la partea de venituri, și cu suma de 540000 lei la partea de
cheltuieli conform anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În urma rectificării Bugetul local se modifică la suma de 8096000 lei la partea de venituri și la
suma de 8544000 lei la partea de cheltuieli.
Art.2. Se aprobă modificarea Listei de investiții pe anul 2021 , conform anexei nr.II.
Art.3. Se aprobă folosirea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar 2020 în valoare de 570000 lei, după cum urmează: suma de 550000 lei pentru finanţarea
deficitului secţiunii de dezvoltare şi suma de 20000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă
provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru acoperirea definitivă
a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciuţiului sectiunea de func ționare.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Primarul comunei
Vărgata , în calitate de ordonator principal de credite.
Art.5. Secretarul Comunei Vărgata va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului
Județului Mureș, Primarului Comunei Vărgata, Compartimentului financiar contabil, Administrației
Județene a Finanțelor Publice Mureș precum și Trezoreriei Municipiului Tg Mureș .

Președinte de ședință,
Kovacs Ferenc

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Kőmives Tünde

