ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREȘ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R EA nr. 59
din 25 octombrie 2021
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Vărgata pe anul 2021
Consiliul Local al Comunei Vărgata, județul Mureș, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Vărgata în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr. 5614/13.10.2021, Raportul de specialitate întocmit de compartimentul
financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.
5615/13.10.2021, Execuția bugetului local la data de 30 septembrie 2021 precum și Dispoziția
primarului nr. 68/27.09.2021 privind modificarea bugetului local al Comunei Vărgata,
- Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, H.G.R nr. 1088 din
06.10.2021 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale si
Adresei A.J.F.P. Mureș nr. MSG_STZ-13439/11.10.2021 prin care a fost comunicată rectificarea
trimestrialității ale sumelor defalcate din TVA pentru echi librarea bugetului local pe anul 2021.
- prevederile art. 45 alin.(4), art 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 139 alin.(3) lit.,,a,, , art.196 alin.(1) lit.,,a,, și art. 197 alin.(2),
( 4) din Codul Administrativ.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei
Vărgata pe anul 2021, precum și validarea Dispoziției Primarului nr. 68/27.09.2021 privind
modificarea bugetului local al Comunei Vărgata, conform Anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Lista de investitii conform Anexei nr. 2.
Art. 3. Răspunde de îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri Primarul comunei
Vărgata, în calitate de ordonator principal de credite.
Art. 4. Secretarul Comunei Vărgata va comunica prezenta hotărâre Institutiei
Prefectului Județului Mureș, Primarului Comunei Vărgata, Compartimentului financiar
contabil, Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș și Trezoreriei Municipiului Tg
Mureș.
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