
 
R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJEŞTI 
JUDEŢUL TELEORMAN 

H O T Ă R Â R E 
PRIVIND: aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

pentru anul bugetar 2021 la nivelul  
Primariei Blejeşti - judeţul Teleorman 

 
 

 Consiliul local al comunei Blejeşti -Teleorman, întrunit în 
şedinţă ordinară de lucru pe luna aprilie 2021, având în 
vedere : 

- procesul verbal de afișare nr. 2330/2345 din 24/25  martie 2021 și anunțul 

de consultare publica al proiectului de hotarare al bugetului local de 

venituri și cheltuieli pe anul 2021, inregistrat sub nr. 2344/25.03.2021; 

raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar contabil 

impozite si taxe din cadrul Primăriei Blejești; referatul de aprobare 

întocmit de primarul  localităţii  Blejeşti, prin care arată necesitatea  

aprobării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021;  

- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman nr. T 246 

inregistrata la Primaria comunei Blejesti sub nr. 789/05.02.2021 

- Adresa Consiliului Judetean Teleorman nr. 3709/01.03.2021, inregistrata 

la Primaria Blejesti cu nr. 1502/01.03.2021  

- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman nr. 

570/19.03.2021, inregistrata la Primaria comunei Blejesti sub nr. 

2154/19.03.2021 

-  Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman nr. 

573/19.03.2021, inregistrata la Primaria Blejesti cu nr. 2151/19.03.2021, 

- Adresa Consiliului Judetean Teleorman nr. 5276/VII/C/22.03.2021, cu 

sumele repartizate pentru intocmirea bugetului local de venituri si 

cheltuieli , astfel :  

- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman nr. 

652/01.04.2021, inregistrata la Primaria Blejesti cu nr. 2591/02.04.2021 

- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman nr. 

650/01.04.2021, inregistrata la Primaria Blejesti cu nr. 2608/02.04.2021. 

- prevederile Legii  nr. 15/2021- a bugetului de stat pe anul 2021; 

- prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006,  privind finantele publice 

locale, modificata si completata; 



- prevederile  Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

- prevederile OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, modificat 

ulterior; 
 

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

        Art.1. Se aproba  bugetul local de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2021, al Primăriei Blejești județul Teleorman, în 
forma prezentată în  anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
       Art.2. Se aproba programul anual de investitii publice  
pentru anul 2021, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.3. Contabilitatea va duce la îndeplinire  prevederile  
prezentei hotărâri. 
        Art.4. Secretarul comunei Blejeşti, se va îngriji de : 
 comunicarea prezentei hotărîri către Instituția Prefecturii 

Teleorman pentru verificare legalității ; 
 comunicarea către primarul localității ; 
 comunicarea către compartimentul contabilitate din cadrul 

Primăriei Blejești pentru cunoaștere și aplicare ; 
 afișarea prezentei hotărâri la avizierul principal și pe 

pagina de site a Primăriei Blejești; 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

  Spinu Viorel                                        SECRETAR  GENERAL, 

                                                           Burcea Adriana   

 

 

 

 

 

 

BLEJEȘTI         

Nr.27  din 22.04.  2021   
 Prezenta hotarare a fost adoptată astăzi  22.04.  2021 

CVORUM: 13 consilieri in functie; 12 consilieri  prezenti, din care:PENTRU 10 voturi ABTINERI 2voturi IMPOTRIVA- 


