ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA VLADENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
COMUNEI VLADENI, J UDETUL DAMBOVITA

Consiliul Local al comunei VlSdeni, jude(ul Dimbovi{a intrunit in Eedin{a
convocata conform art.129, alin. 5 din OUG Romaniei nr. 5712019, modificata, din data
de 05.05.2021

Avdnd tn vedere:

- referatul de aprobare al Primarului comunei Vlddeni doamna poqircd
Maria, cu privire la necesitatea aprobdrii bugetului de venituri gi cheltuieli al

comunei Vlddeni judeful D6mbovila pentru anul 2021 .
- rap^ortul compartimentului Bu get-Contabilitate inregistrat sub
nr. Ze
din ZD-ar, ?-oZ
,din cadruilnstitujiei primarului
comunei vladeni privind bugetul de venituri qi cheltuieli al comunei pintru anul
2021. .
trs24 rnuind repartizarea sumelor
- adresa A.N.A.F. or. Zie€ din ls'
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anulio2l si estimari pe
anii2022-2024;
- adresa Ministerul Finantelor Publice
privind
repafiizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat aprobate prin Legea nr.l5l202l pentru anul 2021;
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-

Decizia A.N.A.F nr.4 / 3o.o3 zoz4
- Hotlrdrea Consiliului Judefean D6mbovifa, nr.lldin,l4 d. u2/ privind
reparrizarea pe anul 2021 a sumei din cote defalcate din impozitul pl
venit
reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean Dambovita;
- articolul 39 din legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale,
modificatd Ei completatd.
- prevederile Legii nr. r5r202r privind bugetul de stat pe anur 202r
- avini comisiei de specialitate a consiliurui rocal vr6deni, Judelul

Ddmbovi(a.

in

temeiul art. 139, alin.Isi, art. 196, alin.
nr. 5 7/2 0 I 9, Cotlul Administrativ,

I,

lil

a din O.U.G Romaniei

HOTARA$TE:

ArL

l:

Se aprobl bugetul local de venituri qi cheltuieli al comunei
Vl6deni, judelul Ddmbovi{a conform anexelor ata$ate care fac parte integrantd
din Hot6r0rea Consiliului Local.
Art. 2 : Se aproba Lista investitiilor pe anul 2021, Anexa la prezerrta
Hotarare.

Arl

3: Cu ducerea la indeplinire a H.C.L. Vlddeni este responsabil
Primarul comunei prin compartimentele instituliei, iar cu comunicarea cltre
instituliile stabilite de lege Ei a persoanelor interesate, secretarul UAT, Bucqd
Adrian.
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