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    HOTĂRÂREA NR.29 
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2021 

  
  Consiliul local Glăvile, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 27 august 2021, la care participă  11 consilieri locali, din numărul total de 
11 consilieri locali în funcţie; 
  Potrivit Hotărârii Consiliului Local Glăvile, judeţul Vâlcea 
nr.25/29.07.2021, domnul consilier local  Cruceru Anton  este preşedinte de şedinţă pe o 
perioadă de trei luni august, septembrie, octombrie 2021;    

  Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2021, inițiat de primarul localității, însoțit de Referatul de aprobare al 
inițiatorului, înregistrat sub nr. 3482/20.08.2021 și de Raportul de specialitate 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021  întocmit de către Compartimentul 
Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Glăvile 
înregistrat sub nr. 3489/20.08.2021;  
  Luând în considerare raportul cuprinzând avizul favorabil al 
Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local Glăvile, judeţul Vâlcea, 
înregistrat sub nr.3453/26.08.2021; 
  Ţinând seama de raportul de avizare a legalităţii proiectului de 
hotărâre întocmit de secretarul comunei Glăvile, judeţul Vâlcea înregistrat sub nr. 
3521/24.08.2021; 
  Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 (republicată) 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu privire la aprobarea 
actelor cu caracter normativ, potrivit anunțului referitor la elaborarea proiectului de 
hotărâre înregistrat sub nr. 3491/20.08.2021;  
  În conformitate cu prevederile  art.19 alin.(2) din  Legea 273/2006  
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 



    În temeiul art. 139 alin. (3), lit.a) art.196 alin.(1), lit.a) din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
cu un număr de 11 voturi ,,pentru” adoptă următoarea: 

HOTĂRÂRE 
 

  Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2021,  cu suma de 362,95 mii lei, după cum urmează: 

  LA VENITURI: 
  - se suplimentează veniturile bugetului local cu suma de 362,95 mii lei,  

la capitolul 42.85.00.-subvenții pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate 
sau lucrărilor executate precum și plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor 
finanțate din Fondul de Dezvoltare și Investiții 

    LA CHELTUIELI 
  -se majorează cheltuielile  cu suma totală de 362,95 mii lei, la capitolul 

84.02-drumuri și poduri, alin.71.01.01-construcții; 
  Art.2. Se aprobă majorarea cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 

,,Asfaltare drumuri și ulițe de interes local în lungime totală de 13.5 km și construire 
poduri peste pârâul Olteanca în comuna Glăvile, județul Vâlcea ” cu suma de 362,95 
lei. 

  Art.3. Prevederile prezentei hotărâri  vor fi duse la îndeplinire de către 
primarul comunei Glăvile, judeţul Vâlcea si de către Compartimentul Buget, Finanţe, 
Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Glăvile, judeţul Vâlcea.     

          Art.4. Secretarul general al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea va 
comunica prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului–judeţul Vâlcea, primarului comunei 
Glăvile, judeţul Vâlcea, Compartimentului Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale din 
cadrul Primăriei comunei Glăvile şi o va face publică prin afişare  pe panoul de afişaj 
aflat la sediul Primăriei comunei Glăvile, judeţul Vâlcea publicare pe site-ul oficial al 
comunei Glăvile. 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează, 
 CRUCERU ANTON              Secretar general uat, 
         BULACU  OLGUȚA 

 
 GLĂVILE,  27 AUGUST 2021 


