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Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 

 

 Consiliul Local al comunei Țițești judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară 

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 Compartimentul Contabilitate;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția Guvernului , prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale 

- adresa AJFP Argeș nr. 262636/22.12.2021 

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

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

ulterioare și ale art. 129 alin. (4) lit. a) din OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

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

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 

conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli – secțiunea de 

funcționare  pe anul 2021 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli – sectiunea de 

dezvoltare  pe anul 2021 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă lista de investiții  pe anul 2021, actualizata conform anexei nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. De îndeplinirea prezentei răspund primarul comunei Țițești, Compartimentul 

Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Țițești. 

 Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei, 

va fi comunicată persoanelor desemnate pentru îndeplinire şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Argeş, 

în vederea efectuării controlului de legalitate, prin grija secretarului comunei Țițești. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

                  Buzatu Aurelian                                                                Secretar General, 

                                                                                        Poștaliu Adriana 

 
 

Nr.78 adoptată în ședința extraordinară convocată de îndată în data de 22.12.2021 cu un număr de 

15 voturi ”pentru” din 15 consilieri în funcție 


