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Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli 

pe anul 2021 
 
 

   Consiliul Local al comunei Titesti judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinara 

convocata de indata din data de 29.09.2021; 

Având în vedere: 

     - Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului; 

     - Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului loclal de venituri si cheltuieli pe 

anul 2021 – întocmit de organul financiar contabil; 

    - Adresa Consiliului Judetean nr. 18021/28.09.2021, privind alocarea sumei de 14.15 mii 

lei din Fondul la dispozitia C.J.  pentru finantarea obiectivului “ Subventii pentru planuri 

si regulamente de urbanism”, suma aprobata prin Hotararea C.J. nr. 229/27.09.2021. 

   - Conform prevederilor Hotararii nr. 525/1996 republicata pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism si Legii nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 

2021. 

    -  Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

    - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

commpletarile ulterioare; 

      In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)  din 

OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 conform 

anexei nr.1 

Art.2. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli –sectiunea de 

dezvoltare  pe anul 2021 conform anexei nr.1 . 

Art.3. Se aprobă lista de investitii  pe anul 2021, actualizata conform anexei nr.2 . 

Art.4.De îndeplinirea prezentei răspund, primarul comunei Titesti, compartimentul 

financiar-contabil , din cadrul Primăriei comunei Titesti. 

 Art.5.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei,va 

fi comunicată persoanelor desemnate pentru îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Argeş, în vederea efectuării controlului de legalitate, prin grija secretarului comunei 

Titesti. 
 

 

 
Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

                  Brutărea Liviu                                                                Secretar General, 

                                                                               Poștaliu Adriana 
 

 

 

Nr.57 adoptată în ședința extraordinară convocata de indata din data de 29.09.2021 

cu un număr de 15 voturi ”pentru” din 15 consilieri în funcție 


