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HOTARAREA Nr.64/ 29.10.2021 

                 Privind: rectificarea bugetului local al comunei Traian pe anul 2021

     Consiliul local al comunei Traian, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara prin mijloace
electronice la distanta, la data de mai sus , 

          Avand in vedere: 

    ► raportul de aprobare al primarului comunei Traian, judetul Braila inregistrat la numarul
5796/25.10.2021 ;  

    ► raportul compartimentului de specialitate din cadrul consiliului local Traian, judetul Braila
inregistrat la numarul 5807/25.10.2021 ,

    ► avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Traian, judetul
Braila, 

    Tinand cont de adresa ANAF nr. 34.350/11.10.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezerva bugetara al dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele
unitati administrative-teritoriale ,

    ►Hotararea nr.1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia  Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati
administrativ-teritoriale,
 
           Luand in considerare Hotararea Consiliului Local Traian nr. 19/2021 privind aprobarea
bugetului local al comunei Traian, pe anul 2021 ,

          Tinand cont de dispozițiile art.19 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;  

                                                         HOTARARSTE :

Art.1. Bugetul local al  comunei Traian, judetul Braila pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 19/21.04.2021, se rectifică conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare .
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Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
comunei Traian prin compartimentul de specialitate din subordine .

Art.3 Prin grija secretarului general al comunei Traian, judetul Braila , prezenta hotarare va fi
comunicata persoanelor interesate. 

Presedinte de sedinta ,                                                                                     Contrasemnat,

   Consilier local,                                                                                            Secretar general,

Tatiana JIPA                                                                                   Daniela-Nicoletta GIUGIUC

 




