ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA BALTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2021 al

Comunei Balta Alba pe Sectiuni de Dezvoltare si Functionare.
Consiliul local al comunei Balta Albă, judetul Buzau, întrunit in sedinta de
lucru ordinara in data de 20.04.2021;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a primarului Comunei Balta Alba, Judetul Buzău,
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Balta
Alba, înregistrată sub nr.1861/05.04.2021;
- Rapoartul nr.1860 /05.04.2021 a Compartimentului Financiar Contabil,
Impozite si Taxe Locale;
- Rapoartele de avizare ale proiectului de hotărâre, emise de Comisiile de
specialitate a Consiliului Local Balta Alba nr. 94,95,96/20.04.2021;
)
prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
In · temeiul art.129,alin.1,alin.2,lit.b,alin.4,lit.a
si art.133,alin.2,lit.a,art.139,art.196,alin.1,lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57 din
3 iulie 2019 ,privind codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei
Balta Alba, judetul Buzau, in suma de 3706,60 mii lei la venituri si 3893,96 mii
lei lei la cheltuieli, cu un deficit de 187.36 mii lei lei, ce se acopera din excedentul
anilor precedenti.
(2) Bugetul local al comunei Balta Alba pe anul 2021 este alcătuit din
secţiunea de funcţionare si secţiunea de dezvoltare.
Art.2 Sinteza bugetului local detaliata pe capitole si subcapitole atat la venituri
cat sila cheltuieli este prevazuta in anexele nr.1 , 2 ,3 si 4.
Anexele nr.1 , 2,3 si 4 ,fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba lista obiectivelor de investitii din bugetul local, din bugetul de
-·subvenb si venituri proprii precum si din ci-edite interne·pe·-anul ·2v.z.t, ·co11form
anexei nr.3.
Anexa nr.3 face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4· Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul
comunei Balta Alba prin Compartimentul Contabililate .
Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publÎCa, respectiv se comunica
Primarului comunei Balta Alba, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se
comunica Insf . · · Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului
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Acestă hotărâre a fQst adoptată de Consiliul local al Comunei Balta Alba, în şedinţă ordinara din 20
aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1) din Legea nr. 57/2019 Codul administrativ

11- consilieri prezenţi la vot.
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