ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MAGIRESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 26 din 19.04.2021
Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021, a listei obiectivelor de investitii
pentru anul 2021 si a contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2020
Consiliul local al Comunei Magiresti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de
19.04.2021

Văzând:
 Adresele ANAF cuprinzand repartizarea sumelor pentru buget si estimarile pentru
2021-2024, inregistrata sub nr.2863/2021 si 2837/2021, Adresa Consiliului judetean
Bacau inregistrata sub nr. 3139/2021
 Referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr.
2770/09.04.2021,
 raportul compartimentului de specialitate aflat in subordinea primarului comunei
Magiresti inregistrat sub numarul 2771/09.04.2021
 avizul favorabil cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Măgireşti,
În baza prevederilor :
 art. 25, din Legea 273/2006, Legea finantelor publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
 Legii 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021
In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196,
alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba bugetul local pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2021-2024,
conform anexei 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 cu finantare integrala
sau partiala din bugetul local conform anexei 2 la prezenta hotarare.
Art. 3. Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2020
Art 4 Prin grija secretarului general al comunei Măgireşti, prezenta hotărâre se va
comunica:
 Instituţiei Prefectului judeţului Bacău
 Primarului comunei Măgireşti
 Biroului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Magiresti
Preşedinte de şedinţă
consilier
…………………….
Hotărârea a fost adoptată cu
prezenti

contrasemnează
secretar general al comunei Magiresti
Bucurel Iulia Mihaela

13 voturi pentru, 0.voturi împotrivă, 0 abţineri de cei 13 consilieri locali

