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Nr.4823/13.07.2021 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea  bugetului local pe anul 2021 

 

 

  Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna, 

 analizând propunerea doamnei consilier Dezsi Reka Maria în cadrul compartimentului de 

contabilitate, impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului, cu privire la modificarea  

bugetului local pe anul 2021 al comunei Cernat judeţul Covasna,  

  În baza prevederilor art.33 alin. (4) lit.”h”, art.19 alin. (2), din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,          

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit.”a”,  art. 196 alin. (1) lit.”a”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

codul administrativ, 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

  Art.1. Se aprobă modificarea  bugetului local al comunei Cernat, judeţul Covasna, pe anul 

2021, la secţiunea de funcționare și de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă actualizarea Programului de investiții pe anul 2021 cnf. anexei nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărăre. 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează domnul 

Rakosi Arpad, primarul comunei Cernat și Compartimentul de contabilitate, finanţe, impozite şi 

taxe local  

 

Cernat la 13.07.2021 

 

Primar 

Rakosi Arpad 
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H O T Ă R Â R E A  Nr.38/2021 

privind modificarea  bugetului local pe anul 2021 
 

  Consiliul Local al comunei Cernat, judeţul Covasna, întrunit în ședință ordinară de consiliu 

în data de 21.07.2021, convocat de primarul comunei Cernat,  

  Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cernat şi referatul de aprobare  

asupra proiectului de hotărâre cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2021,  

 Văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului și avizul Comisiei pentru activități economico-financiară, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 

În baza prevederilor art.33 alin.(4) lit. h), art.19 alin.(2), din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,         

 În temeiul art. 139 alin. (3),  art. 196 alin. (1) lit.”a”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

  Art.1. Se aprobă modificarea  bugetului local al comunei Cernat, judeţul Covasna, pe anul 

2021, la secțiunea de funcționare și de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă actualizarea Programului de investiții pe anul 2021 cnf. anexei nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează domnul 

Rakosi Arpad, primarul comunei Cernat și Compartimentul de contabilitate, finanţe, impozite şi 

taxe local  

 

Cernat la 21.07.2021 

  Președintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

               Kocsis Csilla Bea 
 

 

 

Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Viceprimar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la Dir. Ge-lă a Finanţelor Publice al jud.Covasna 

1 ex.la afişare 

 

 

 

 



 

 ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 
Nr.4824/13.07.2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2021 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Cu ocazie ședinței consiliului local din luna iulie 2021, vă aduc la cunoștința 

dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind modificarea  bugetului local pe anul 2021. 

Analizând situația privind modificarea  bugetului local pe anul 2021, întocmit de doamna 

Csorba Agnes, referent în cadrul Compartimentului de contabilitate, finanțe impozite și taxe, 

anexat prezentei, propun modificarea atât partea de funcționare cât și lista de investiții.   

La modificarea bugetului local li se vor aplica acelaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a 

acestora, ţinând cont de echilibrarea bugetului local, precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli de 

funcționare și de dezvoltare.  

De motivele enumerat mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca după 

deliberare să-l aprobați în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței 

ordinare a consiliului local din  luna iulie  2021. 

 

 

Cernat la 13.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar 

Rakosi Arpad 
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Nr.4825/13.07.2021 

 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2021 

 

 

 

 

Subsemnata Csorba Agnes, referent în compartimentul de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local pe 

anul 2021, am reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.

             

         

   În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărâre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna iulie 

2021. 

 

 

Cernat la  13.07.2021 

 

 

 

 

 

Referent 

Csorba Agnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


