ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA STĂNIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local al Comunei Stanita pentru anul 2021
Consiliul Local al Comunei Stănița, județul Neamț;
Avand in vedere adresele nr. 6767/02.04.2021, nr. 5769/19.03.2021 a Direcției Județene a
Finanțelor Publice Neamț și adresa nr. 6570/31.03.2021 a Consiliului Județean Neamt;
Tinand seama de referatul intocmit de ec. Savin Mariana, inregistrat la nr. 1565 din
12.04.2021, prin care sustine aprobarea bugetului local al comunei Stanita pe anul 2021;
Expunerea de motive nr. 1566 din 12.04.2021, a primarului comunei prin care propune
aprobarea bugetului local al comunei Stanita pentru anul 2021.
Luand act de prevederile :
- Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021;
- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 352/2021 și H.G. nr. 353/2021 privind stabilire coeficienți cost standard per
elev/preșcolar pe anul 2021;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul comun al ministrului administratiei si internelor 244/2010 si al ministrului finantelor
publice, nr. 2651/09.11.2015;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
In temeiul dispozitiilor art.129 alin. (2) ,lit."b"; alin. (4) lit."a"; art.139, alin. (3), lit"a" si ale
art.196 alin. (1) , lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Stanita pe sectiunea de dezvoltare și funcționare
pentru anul 2021, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă lista investițiilor propuse pe anul 2021 utilizând excedentul in suma de
1.312.000 lei, conform anexei nr. 2.
Art.3. Se aprobă lista cheltuielilor de personal, conform anexei nr. 3.
Art.4. Primarul comunei Stanita si contabilul primariei vor asigura aducerea la indeplinire
a prevederilor prezentei hotarari.
Art.5. Secretarul comunei va asigura înaintarea prezentei hotarari persoanelor şi
instituţiilor interesate.
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