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  HOTĂRÂRE  
     

 

Privind :   rectificarea bugetului local al comunei Silistea Gumesti ,judetul 

Teleorman ,pe anul 2021   ,la sectiunea dezvoltare   

                       

                  Consiliul local al comunei Silistea Gumesti,judetul Teleorman ,  intrunit in  

                       sedinta  ordinara de lucru in data de  30 IULIE 2021 , avand in vedere:  

 

             Referatul de aprobare înregistrat la nr.2301 din 14.06.2021 a Primarului comunei Silistea 

Gumesti,judetul Teleorman. 

             Referatul  cu nr. 2296  din data de 14.06.2021   intocmit de  Inspector Ivan Marina  din 

aparatul de specialitate al primarului  prin care se solicita    rectifica bugetul  local al comunei 

Silistea Gumesti prin completarea listei de investiții pe anul 2021;           

             Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare ;  

             Prevederile art. 129 alin.(1) ,alin.(2) lit.a) ,alin (4) litera  a)    din OUG nr. 57 /2019 privind  

Codul Administrativ ,  

             Avizul comisiei de specialitate de pe langa consiliul local; 

             In temeiul art. 139 alin. 3.lit.a ) , coroborat cu art. 196  alin. 1 lit. a )  din  OUG nr. 57din 5 

iulie 2019 , privind Codul Administrativ ,  

  

H O T Ă R Ă  Ș T E 

 

                  
                Art.1. Se aproba rectificarea bugetului  local al comunei Silistea Gumesti, judetul 

Teleorman, pentru  anul 2021  la  sectiunea  de dezvoltare  a bugetului local, conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare .   

             Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de , Primarul comunei Silistea 

Gumesti  prin compartimentul  financiar-contabil  si vor fi comunicate Institutiei  Prefectului 

Judetului  Teleorman de catre  secretarul general al comunei.    
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       SILISTEA GUMESTI 

             TELEORMAN  

   Nr.15  din   30 iulie 2021  

 

      Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Silistea Gumesti  în şedinţa  

ordinară de lucru din data de 30.07.2021,  cu 8 voturi „pentru”, __0___ „împotrivă”, __0___ 

„abţineri” din totalul de 8 consilieri prezenţi la şedinţă. La şedinţă au participat un număr de 8 

consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie . 


