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P R O I E C T DE HO T A R A R E 
 

privind aprobarea Bugetului local, Bugetul activitatilor autofinantate din venituri proprii si 
subventii, a Listei de investitii pentru anul 2021 si a estimarilor pe anii 2022-2024 al Orasului 

Lehliu-Gara 

 
 

Consiliul Local al orasului Lehliu Gara, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara in ziua de 
23.04.2021, ora 9,00; 

Avand in vedere : 
- referatul de aprobare nr. 2708/31.03.2021 al Primarului orasului Lehliu — Gara,- 

- raportul de specialitate al Serviciului Buget - Contabilitate si Resurse Umane, inregistrat la 
nr. 2708/31.03.2021, prin care se propone aprobarea bugetului Bugetului local, Bugetul activitatilor 
autofìnantate din venituri proprii si subventii, a Listei de investitii pentru annl 2021 si a estimarilor 
pe anii 2022-2024 al Orasului Lehliu-Gara , 

- adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi nr. 3385/17.03.2021, privind 
comunicarea repartizarii sumelor si a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe annl 
2021 si estimari pe anti 2022 - 2024, in con%rmitate cu Decizia nr. 15/16.03.2021, a Sefului 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi,- 

- prevederile Legii nr. 15/08.03.2020 a bugetului de stat pe anx/ 2021, cu modifìcarile si com- 

pletarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 82/1991 - Legea ContabilitàJii, republicata, cu modificàrile s i 

completàrile ulterioare ,- 
- prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind ffnanJele publice locale, republicatà, cu 

modificarile si completàrile ulterioare, 
- prevederile Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, 
- raportul si avizul favorabil al comistei juridice si disciplina din cadrul Consiliului Local al 

orasului Lehliu — Gara, inregistrat sub nr......,. , 
- raportul si avizul favorabil dat de catre comisia de agricoltura, dezvoltare economico- 

sociala, buget-finante, urbanism si amenajarea teritoriului, protectia medfului si turism din cadrul 
Consiliului Local Leliliu-Gara, inregistrat sub nr. nr. ; 

- raportul si avizul favorabil al comisiei de invatamant, sanatate si familie, activitati social — 
culturale, culte, munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport din cadrul Consiliului 
Local al orasului Lehliu—  Gara, inregistrai  sub nr. nr.          ; 

- prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. a„ art. 133, alin. 1, art. 136, art. 139, 
alin. I, alin. 3, lit. a, alin. 5, lit. a si art. 155, alin. 1, lit. c si alin. 4, lit. b din OUG nr. 57/03.07.2019, 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,’ 
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In temeiul art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 

H 0  TA  R A S T E: 

 
Articolul 1. Se aproba Bugetului local, Bugetul activitatilor autofinantate din venituri proprii 

si subventii, a Listei de investitii pentru anul 2021 si a estimarilor pe anii 2022-2024 al Orasului 
Lehliu-Gara, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Arficofuf 2. Se aproba varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 
sectiunii de dezvoltare pentru anul 2021. 

Articolul 2. Serviciul Buget Contabilitate si Resuprse Umane din cadrul Primariei va duce la 
indeplinire prezenta hotarare. 

Articolul 3. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Calarasi, in 
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Serviciului Buget 
Contabilitate si Resuprse Umane si se va aduce la cunostinta publica prin grija Secretarului general 
al orasului Lehliu Gara. 

 

 

Avizat pt 
legalitate, Secretar 
General, Ser


