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HOTARAREA nr. 28 din 22 APRILIE 2021 

privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei 

Urechesti Judetul Bacau, pe anul 2021 

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data 

de 22.04.2021 

A vand in vedere: 

• Adresa nr. 481/01.04.2021 înaintata de AJFP Bacau privind repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor pentru anul 2021;

• Adresa nr. 445 I 17.03.2021 inaintata de AJFP Bacau privind repartizarea sumelor pentru
buget an 2021 si estimari 2022-2024;

• Adresa nr. 6441 / 09.04.2021 primita de la Consiliul Judetean Bacau referitoare la
repartizarea sumelor pentru bugetul anului 2021;

• Referatul pentru aprobare nr. 2479 / 19.04.2021 inintat de primarul comunei in calitatate
de initiator al proiectului de hotarare;

• Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate nr. 2478 / 19.04.2021;

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Urecheşti,
judeţul Bacău;

Potrivit prevederilor: 

• Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 ;
• Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile

ulterioare;
• art. 155 alin. (4) lit. a) si lit b) din OUG nr 57/2019, privind Codul administrativ, cu

modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 196 alin I lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ,cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, adoptă prezenta 
..., I'\ 

HOTARARE 

Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 , conform Anexei nr. 1 
care face parte integranta la prezenta hotarare. 

Art. 2. - Se aproba Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2021 conform Anexei nr. 
2 din prezenta hotarare. 

Art. 3. - Primarul Comunei Urechesti si Compartimentul financiar contabilitate vor 
duce la indeplinire prezenta hota 



Art. 4. - Prezenta Hotărâre poate fi atacată în termen de 30 zile la Tribunalul acău -
Secţia a II a Civilă şi de Contecios Administrativ şi Fiscal, potrivit prevederilor Legii 554/2004 
privind conteciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, respectându-se 
procedura prealabilă. 

Art. 5. - Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoştintă publică în 
condiţiile legii şi se comunică obligatoriu Primarului comunei Urecheşti, Compartimentului 
financiar contabilitate, Instituţiei Prefectulului - Judeţul Bacău, în vederea verificării legalităţii 
si tuturor institutiilor abilitate. 
' ' 

Art. 6. - Prezenta Hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Urecheşti, 
judeţul Bacău, în sedinţă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, respectiv cu un număr de 8 voturi "pentru", O voturi "împotriva" şi 
4"abţineri" din totalul de 12 consilieri prezenţi în funcţie. 

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier local 
Angheluta Alexandru 

Contrasemnează 

P. Secretar Genera I Comunei Urecheşti
(Delegat) Al anta 




