ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA LUNCA BANULUI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui in anul 2021
Primarul Comunei Lunca Banului, judetul Vaslui,
Avand in vedere:

- referat de aprobare nr. 2474/01.04.2021 a Primarului Comunei Lunca Banului
privind aprobarea bugetului local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui in anul 2021;
- referatul nr.2473/01.04.2021 a Compartimentului Financiar Contabilitate
- raport de specialitate nr. 2476/01.04.2021 al secretarului general cu atributii
delegate;
- adresa Directiei Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi – Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Vaslui nr.VSG_STZ_ 1640/18.03.2021 inregistrata la
Primaria comunei Lunca Banului cu nr.2086/22.03.2021;
- adresa nr. 4624/30.03.2021 de la Consiliul Judetean Vaslui inregistrata la
Primaria comunei Lunca Banului cu nr.2470/01.04.2021;
In conformitate cu:
- prevederile Legii 15/2021 (Legea bugetului de stat pe anul 2021);
- Legea nr. 16/2021 (legea bugetului asigurarilor sociale);
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare .
Propune spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotarare:

Art.1.(1)-Bugetul local cuprinde resursele financiare mobilizate la dispozitia
Consiliului local si repartizarea acestora pentru realizarea actiunilor curente din
autoritatea publica locala, ordinea publica si siguranta nationala, invatamant, cultura,
recreere si religie ,asistenta sociala, asistent comunal, protectia mediului, locuinte, servicii
si dezvoltare publica, transporturi si finantarea investitiilor in conditiile legii.
(2) Sinteza bugetului local se prezinta in anexele nr.1 care face parte
integranta din prezentul proiect de hotarare.
(3) Defalcarea cheltuielilor bugetului local pe capitole si articole este redata
in anexa nr.2 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinirea a prezentului proiect de hotarare, se
insarcineaza primarul Comunei Lunca Banului, Judetul Vaslui, prin compartimentul
financiar-contabilitate.
Art.3. In urma aprobarii proiectului de hotarare, hotararea se va comunica prin
grija secretarului general al Comunei Lunca Banului cu atributii delegate, astfel:
- Primarului Comunei Lunca Banului;
- Institutia prefectului, Judetul Vaslui;
- Compartimentului financiar- Contabilitate;
-Trezoreria municipiului Husi.
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