ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 40/2021
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cămărzana,
județul Satu-Mare, pe trimestrul III, anul 2021 și modificarea listei de investiții

Consiliul Local Cămărzana
Având în vedere
− Referatul de aprobare nr. 3309/22.09.2021 și Proiectul de hotărâre nr. 3310/
22.09.2021 ale primarului comunei Cămărzana
− Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana
− art.2 pct.47, art.19 alin.(1) lit.”a”, alin.(2), art.20, alin.(1) lit.”c”, din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
− Adresa nr. 118700/2021 primită din partea Administrației Județene a Finanțelor
Publice Satu-Mare, Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.”b” coroborat cu alin.4 lit.”a”, art.139 alin.(3) lit.”a”,
art.196 alin.(1) lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cămărzana,
județul Satu Mare, pe trimestrul III, anul 2021 și modificarea listei de investiții, conform
anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Cămărzana și contabilul
primăriei și se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Cămărzana şi
prin publicarea pe pagina de internet a primăriei.
Art. 3. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul Comunei
Cămărzana, Compartimentul contabilitate şi achiziţii publice din cadrul Primăriei
comunei Cămărzana.
Cămărzana: 28.09.2021
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Dorin-Toader

Contrasemnează,
Secretar general al UAT ,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Total consilieri: 11

Prezenți:11

Absenți:0

Pentru:11

Împotrivă: 0

Abținere:0

