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 Nr. 8.263/11.10.2021    

PROIECT DE    HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli 

la finele  trimestrului  III al anului  2021  
 

 Analizând temeiurile juridice și respectiv prevederile: 
- Art. 15 alin (2), art.120 și art. 121 alin (1) și alin (2) din Constituția României, 

republicată; 
- Art.3, art.4 și art.6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg  la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- Art.7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. 4 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legea nr. 15 /2021  a bugetului de stat pe anul 2021; 
- Art. 49 alin.(12)  si (13, art.57 alin. (1) si art.73 din Legea 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile și completările ulterioare ; 
- Referatul de aprobare numarul  nr. 8.264/11.10.2021   inițiat de primarul Gheorghe 

Stănescu  
- HCL a comunei Gura Vitioarei nr.26/23.04.2021 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Gura Vitioarei pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 
- HCL  nr.30/23.04.2021  privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Gura 

Vitioarei la finele anului 2020, cu modificările ulterioare; 
- HCL nr. 44/06.07.2021, 54/12.07.2021, 64/06.08.2021 și 71/28.09.2021 privind 

rectificarea bugetului local al comunei Gura Vitioareipe anul 2021; 
- Legii nr.24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative cu modificările şi completările ulterioare. 
      În temeiul prevederilor art.129, art.139 și art. 196 alin.1 lit. a din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ Consiliul local al comunei Gura 
Vitioarei adoptă prezenta 
           HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1 - Se aprobă execuția bugetului local la finele trimestrului al III-lea  al anului 2021, 
detaliat pe sectiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 1 si 2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2   – Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției prefectului –
județul Prahova, primarului localității și tuturor compartimentelor de resort din aparatul  de 
specialitate al primarului, prin grija secretarului general al unității administrativ -teritoriale Gura 
Vitioarei și se publica în Monitorul Oficial Local prin compartimentul monitorizare proceduri 
administrative. 
 
Gura Vitioarei 
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Primar,   

Stănescu Gheorghe  

        Contrasemnează pentru legalitate 

   SECRETARUL GENERAL AL UAT GURA VITIOAREI

  
Hotărârea s-a adoptat cu  __  voturi “pentru”,   
__ voturi “împotrivă.   
__ consilieri prezenţi la şedinţă 


