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PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr.52 

Privind rectificarea bugetului local al comunei 

Pausesti, modificarea si completarea listei obiectivelor de investitii, a altor 

cheltuieli de investitii si dotari independente pe anul 2021. 

 

 

 Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 19.10.2021, la care participă un număr de …. 

consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin HCL nr.38/2021, domnul  consilier Diaconescu 

Nicolae   a fost ales preşedinte de şedinţă; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local; 

- referatul de aprobare nr.6609/14.10.2021 prezentat de primarul 

comunei Pausesti, cu privire la rectificarea bugetului local al comunei 

Pausesti si a listei obiectivelor de investitii, a altor cheltuieli de investitii si 

dotari independente pe anul 2021; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 

6627/14.10.2021, prin care se propune rectificarea bugetului local al 

comunei Pausesti si a listei obiectivelor de investitii, a altor cheltuieli de 

investitii si dotari independente pe anul 2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. …../…….; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului  de hotărâre, întocmit de 

secretarul comunei şi înregistrat sub nr…../……….; 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, 

nr.15/2021, prevederile O.U.G. nr.97/2021, privind rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2021, art.19 alin (1), art.26, art.39 si art.49 din Legea finanţelor 

publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  

prevederile art.129, alin.(4), lit. (a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

În temeiul art. 139, alin.(3), litera (a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

 

 



H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art.1. Se aprobă  bugetul local al comunei Pausesti pe anul 2021, 

rectificat, la venituri în suma de 4838,40 mii lei si la cheltuieli în suma de 

4838,40 mii lei, conform anexei nr.1.  

Art.2. Se aproba Lista obiectivelor de investitii si a altor cheltuieli de 

investitii si dotari independente cu finantare din bugetul local si alte surse, 

modificata si completata,  conform anexei  nr.2. 

 Art.3. Primarul comunei Pausesti şi compartimentul de specialitate 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 

Vâlcea, primarului comunei Pausesti, si va fi adusa la cunoştinţa publica prin 

afişare. 

        

Pausesti : 15.10.2021 

 

 

 

         Initiator,           Contrasemnează pentru legalitate, 

 Primar,                Secretar general 
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