
Judelul Arge$
Consiliul Local Titetti

HOTARARE
prir ind aprobarca listci provizo dc inrcstitii pentru anul202l cu asigurarea tinantlrii din

ntul bugetar final tl anului 2020

Consiliul Local al com
Avind in vedere :

- ref'eratul de aprobare al Prim lui Comunei Titcsti
- raportul privind aprobarea listei provizorii de investitii pentru anul 2021 cu
asigurarea finantarii din
financiar contabil;

tul bugetar final al anului 2020 - intocmit de organul

e

- avizele comisiilor de speciali
In conformitate cu ore

privind finantele publice locak
In temeiul art. 129 alin.(

Art. 2 Prevederile
comunei JileEti qi de
specialitate al primarului.

Compartimentului Contabili
controlului de legalitate.

Pregedinte de gedin16,

Dutulescu

ei Jilegti, judelul Arge$, intrunit in $edinle ordinare,

ale Consiliului Local Ji,tegti

hot6riri vor fi duse

ederile art.58, alin.(l) lit.a) din Legea N.273/2006
cu modificarile si completarile ulterioarel:

), art. 139 alin.(l) si art. 196 alin.(l) lit. a) din O.U.G nr.
5 7r2019 privind Codul admini iv, cu modificirile si completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l. Se aprobd lista de investilii pentru anul 2021 cu asigurarea
finanldrii din excedentul final al anului 2020 in suma de 200 mii lei conform
anexei nr.l la prezenta

entul Contabilitate
la indeplinire de primarul
din cadrul aparatului de

Art. 3. Prezenta h va fi comunicati Primarului comunei fifeqti,
vedereaqi Instituliei Prefectului - Judelul Argeq in

4
Contrasemneazi pentru legalitate

Secretar General,
Poqtaliu A{riana

w/,t/"t
Nr.8 adoptatii in tedinF ordinara din data F 25.0 t.2021 cu un numar de 15 voturi',penlnr,. din 15 consilieri in funclie

c()NSILIUL L()C,\L TITES"t't
.ILDEI UL AIIGES

Irl L\r(rl{8 l99.0ll (. |i..19719.11.U-mail: Drimiri!titeslikjy.hoo..om
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