COMUNA ICOANA
JUDEŢUL OLT
HOTARARE
cu privire la :
- aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli
Având în vedere :
- Proiectul de hotarare nr. 23/22.10.2021 si referatul de aprobare nr.
1980/22.10.2021 intocmite de d-na primar Ancuta Gabriela
- Adresa nr. OT 133364/11.10.2021, adresa Scolii Gimnaziale Icoana
nr. 1955/21.10.2021
- Virarea in data de 19.10.2021 a sumei de 552.363.78 lei de catre
MDLAP pentru achitarea lucrarilor efectuate la drumul Floru
Serbanesti
- Prevederile art.19, art 49, alin. (4)-(7) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, modificată şi completată
- Raportul comp. de specialitate Financiar – contabil nr.
1981/22.10.2021
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr.
23/29.10.2021
În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a), art. 129, alin. (2), lit. b), alin 4), lit. a), art.
196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
CONSILIUL LOCAL ICOANA,
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prevazuta in
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Prezenta hotărâre va fi înaintată la Instituţia Prefectului –Judeţul Olt pentru
control legalitate şi compartimentului Financiar - contabil pentru luare la
cunoştinţă .
Preşedinte,
Tănase Aniel - Gabriel

Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general
Nicolaita Viorel
ICOANA
Nr. 35 din 29.10.2021

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri din numărul total
de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.
35/29.10.2021
Nr.
Data
Semnătura persoanei responsabile să
Operațiuni efectuate
crt.
ZZ/LL/AN
efectueze procedura
0
1
2
3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate
29/10/2021
1
□ simplă x absolută □ calificată
2 Comunicarea către primar
05/11/2021
3 Comunicarea către prefectul județului
05/11/2021
05/11/2021
4 Aducerea la cunoștința publică
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter
5
individual
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 05/11/2021
6
juridice, după caz

