
JUDETUL vAlcea
coMUNA CRETENT
CONSILIUL LOCAL

HorAnAREANR.ls
cu privire la : aprobarea bugetului comunei creteni, a t-!91ej

obiectivelor de investiliirpe anui 2O2O 9i a estimfirilor pe anii 2022-
2024,

consiliul local creleni intrunit in gedin!5 ordinara in data de 22 aprilie

ZOZL ,la care purti.ipe in numdr de li consilieri din totalul de 11 cAti sunt in

functie ;- 
VeranO ci prin H.C.L. nr.4 1202L domnul consilier Maciuceanu Victor a

fost ales Pregedinte de gedint6;
Avand in vedere referatul de aprobare nr.1231107.04'2021 a primarului

comunei Cre[eni , raportul de specialitate nr12321A7.04.2021.a| compartimentului

contabilitate din cadrul PrimSriei comunei creteni ,prin care se propune

aprobarea bugetului comunei Creteni ,a Listei obiectivdor db investitii ,pe anul

2021 si a estimarilor pe anii2022-2024,
Av6nd in vedere avizul nr. t37612L.04.202La1 comisilor de specialitate

reunite din cadrul consiliului Local creleni, prin care se propune adntiterea

proiectului de hotirdre
In conformitate cu :
-Legea nr.l5l202L a bugetului de stgtl . --{; rr-.:-: .-.--r .i...,"'A,7ifra'i. VbaOr. doreia nr. VL G-STz":s%2 piivind repartizarea pe

trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul
' 2021.

- art.19 atin(l) tit.c) art.20 .alin(1)lit.(a) si j) art.39.41-4_2 ali(l) Legea

nr.27y2006 privind finantele publice,cu modificarile si complectarile ulterioare;

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea nr.5212003 privind

transparenta decizionala cu privire la actele cu caracter normativ
prevederile art.129 ,alin (2) lit.b si alin(4) lit.a din OUG nr.522019 privind

Codul Administrati ,cu modificarile si complectarile ulterioare

In temeiul art,139 alin (3) lit.a si ale art.196 alin (1) lit.a din OUG nr'57120t9
privind codul administrativ cu un nr de voturilO-pentru 1 vot impotriva

adoPta urmatoarea:
HOTANANC



-'"-" *"i$i.T. 
se ibicjue bu[etul. comunei creieni er.jteiri iientru anul 2021 pe

capitole.suncapiiSie,titluri,Srticole,alineate 5i inexe,conform anexei nr'l'care face

patte integranti din prezenta .hotirdre"
hrt.Z S. iproba lista obietivelor pe anul 2021 conform anexei nr'2

Aft.2 Primarul comunei creleni, va asigura ducerea la indeplinire a

prevederilo, pr.r.niui hotirdri prin cg.mpq+qentele de specialitate' iar

secretarul comunei o va aduce la cunogtinla public6 prin aftgare 5i o va comunica

Institu[iei prefectului - Judelul valcei g'i Adminirtruliei Judelene a Finantelor

Publice V6lcea.

22.04.202L Creteni

*'* Contrasemneaza' 
'" -

Secretar general
StuParu Nicolae Ale><andru


