
ROMANIA  

CONSILIUL LCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

H O T A R A R E : 

PRIVIND:  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul III anul curent  

Consiliul local Blejesti intrunit in sedinta extraordinara de lucru pe luna 

septembrie 2021, in data de 23 septembrie   2021, avand in vedere : 

- referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Blejesti;   

-raportul de specialitate intocmit de compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Blejesti; 

-proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii ce a fost dezbatut in sedintele pe comisii 

ale Consiliului Local primind avizul de aprobare acestora , raportul comisiilor de specialitate 

al Consiliului Local Blejesti   

-HCL nr. 27/ 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pentru 

anul bugetar 2021 ; 

-prevederile art 5, 19, 20, 23 ,36, 49 si 82 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice 

locale , modificata si completata 

- prevederile art 129, alin 1, alin 2 , lit b , alin 4, lit a , art 243, alin (1), lit a din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ   

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

privind Codul Administrativ : 

H O T A R A S T E : 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul III anul 

curent,  conform anexelor  1 si 2 , care fac parte integranta din prezenta . 

Art. 2. La data aprobarii prezentei hotarari , se modifica in mod corespunzator Hotararea 

Consiliului Local al comunei Blejesti nr. 27 din 22 aprilie 2021  privind aprobarea bugetului 

local initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 

Art. 3. Secretarul comunei Blejesti se va ingriji de comunicarea prezentei hotarari catre : 

- Institutia Prefectului judetului  Teleorman pentru verificarea legalitatii ; 

- compartimentului financiar contabil, impozite si taxe din cadrul Primariei Blejesti 

pentru cunoastere si aplicare 

- Primarului comunei  Blejesti  . 

Presedinte sedinta                                                  Contrasemneaza pentru legalitate 

Dr Andrei Mirela                                           SECRETAR  GENERAL     Burcea Adriana  

BLEJESTI,            



Nr .55din 23 septembrie   2021 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  23 septembrie    2021 

Cvorum : 13 consilieri in functie , din care 13 prezenti , din care : PENTRU 12 voturi, IMPOTRIVA - voturi ,   ABTINERI 1  voturi  

 

 


