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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 
 Provița de Sus pe anul 2021și estimări pe anii 2022-2024  

 
    Consiliul Local al comunei Provița de Sus, județul Prahova, întrunit în ședință extraordinară în data de 
28.06.2021, având în vedere :  
- Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Provița de Sus , elaborat în conformitate cu 
prevederile Legii nr.15/08.03.2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021, aprobat prin 
HCL nr.22 /22.04.2021    
-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
- Contractul de finantare nr. 13341/08.06.2021 ; 
- adresa nr.667/24.06.2021 a Școlii Gimnaziale ,,Mitropolit Pimen Georgescu” ,  
- referatul nr.3898/24.06.2021 al Compartimentului Investiții și Achiziții Publice 
- Raportul de specialitate nr.3905/24.06.2021, întocmit de compartimentul Taxe și Impozite-
Financiar Contabil; 
 - Referatul de aprobare nr.3909/24.06.2021 al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de 
iniţiator,  privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021  
- Proiectul de hotărâre , inițiat de Primarul comunei Provița de Sus  

       - Avizele  celor trei comisii:  
                      - Buget, Finanțe, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Ecologie și Protecția mediului;    
                      -  Administrație Publică Locală, Juridic, Relații cu Cetățenii; 
                      -  Învățamânt, Sănatate, Cultură, Protecție Socială, Tineret și Sport; 

 - Avizul de legalitate al Secretarului General al comunei Provița de Sus                                     
         În temeiul prevederilor : art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit a) coroborate cu prevederile  art. 155 alin. 
(1) lit c) și alin. (4) lit. b) ; art.139 alin.(1) și (3) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 , 
art.198 și 243 alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ . 
 

Consiliul Local al comunei Provița de Sus , adoptă prezenta hotărâre  : 
 

  Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2021  
conform  Anexei nr.1 ce face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul Secretarului General al comunei Provița de Sus 
instituțiilor și persoanelor interesate.  
 
    Președinte de ședință                                                                               Contrasemnez  pentru legalitate,                                                                                                                
      Bucur Irina - Corina                                                                                                 Secretar General al UAT, 
                                                                                                                                  Jr. Goagă  Gabriel     
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