
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA URECHESTI 

PRIMAR 

Cod de identificare fiscală: 4352700 
www.comunaurechesti.ro, e-maill:primaria.urechesti@gmail corn 

Tel: 0234335591.; Fax : 0234335500 

Nr. 2480 / 19.04.2021 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al 
Comunei Urechesti Judetul Bacau, pe anul 2021 

Primarul Comunei Urechesti, Judetul Bacau 

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 rtr. 2479 / 19.04.2021 ît1aintat <le primarul comunei in calitatate
de initiator al proiectului de hotarare;

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

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. 129 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 1 lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

PROPUNE 

Art. I. 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 hotarare. 

Art . 4. Prezenta hotarare poate fi atacata la Tribunalul Bacau - Sectia a II a Civila si de 
Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Legii 544/2004 privind conteciosul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

P. Secretar Gener al comunei Urechesti

(Delegat) Ald anţa




