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JuDETUL vAlcra
coMUNA CRETENT
CONSILIUL LOCAL

HorAnAREANR. 16
cu privire la : aprobarea bugetului Seruiciului Public de Alimentare cu

Apa si Canalizare Pe anul 2021

consiliul local creleni intrunit in gedinla ordinara in data de 22'04'

aprilie .202L, ru iui. purii.ipe un num6i Ae ir consilieri din totalul de 11 cdti

sunt in functie ;
Vdzand c5 prin H.C.L. nr.4l202l domnul consilier Maciuceanu Victor a

fost ales pregedinte de gedint5i . -,. ,..:
Avand in vedere expunerea referatul de aprobare al primaruluicomunei

.- -ci€lerii ny.I34zll6.oi{.zozl ,' raportul de spdeialitbtle''din eadilil Sdruiciului
public de Alimentare cu Apa si Canalizare al Comunei Creleni ,,prin care se

propune aProbarea bugetuluiF r 
raportul de avizire al comisiei de specialitate reunita din cadrul

Consiliului local Creleni, prin care se propune admiterea proiectului de hotdrfire 9i
Viz6nd cd au fost inOeplinite condiliile de publicitate impuse de art. 39

alin.(3) din Legea nr.273120d6 privind finlnlele publice locale,cu modificirile 9i

complet6rile ulterioare;
-Legea nr.t5l202l a bugetului de staU
-o.G.nr.U2020 privind 

-unele 
masuri fiscal-bugetare,modificarea si complectarea

. unor acte normative si prorogarea unor termene;
-Legea nr.24t12006 Legea serviciului de alimentare cu apa .

-HCL 1gl2018 privind darea in administrare a Serviciului Public de

Alimentare cu Apa si tanalizare al comunei Creteni serviciu public de interes

local,specializat cu personalitate juridica'
, " prevederilearh.{Zd."alin,(2),lit. d;,atin.Zlit,n)""din'O'U',Gnr ,5712019 privind

Codul Administrativ, cu modificarile si complectarile ulterioare'

In temeiul art.Bg utin (t)ti (s) si art. 196 alin (1) lit a din ouG nr 57 | 20t9

frivind codul administrativ ,cu modificariel si complectarile ulterioare cu un

nr.de 10 voturi pentru 1 abtinere 0 impotriva adopta urmatoarea

HOTANANT

Aft. 1. Se aprobd bugetul Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare

Creteni pentru anul 2021 pe capitole'



subcapitole,titluri,articole,alineate gi anexe,conform anexei nr.l,care face parte
integi'ant5"din"pit2Efita "hot516re

A{t.2 Primarul comunei Cre[eni, va asigura ducerea la Tndeplinire a
prevederilor prezentei hot5r6ri prin compaftimentele de specialitate, iar
secretarul comunei o va aduce la cunogtintd public6 prin afigare gi o va comunica
Instituliei Prefectului - Judetul V6lcea gi Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Vilcea.

Contrasemneaza
Secretar general

Stuparu Nicolae Alexandru

22.04.2021 Creteni
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JUDETUL VALCEA
coMuNA CRETENT
CONSILIUL LOCAL

HorAnAREANR. 16
cu privire la : aprobarea bugetului Seruiciului Public de Alimentare cu

Apa si Canalizare pe anul 2O2L

Consiliul local Creleni intrunit in gedint6 ordinara in data de 22.04.
aprilie .2O2L,la care participi un num6rde 11 consilieri din totalul de 11 citi
sunt in functie ;

Viz6nd cE prin H.C.L. nr.4l202l domnul consilier Maciuceanu Victor a
fost ales pregedinte de gedinlb;

Avand in vedere expunerea referatul de aprobare al primarului comunei
" "Ci€leni iir.1342716.04.202I ,- raportul de speei'affate"'din'eadiulSdiViciUlUi 

'

Public de Alimentare cu Apa si Canalizare al Comunei Creteni, ,prin care se
propune aprobarea bugetului

raportul de avizare al comisiei de specialitate reunita din cadrul
Consiliului local Creleni, prin care se propune admiterea proiectului de hot6r6re 9i

V5zdnd cE au fost indeplinite conditiile de publicitate impuse de art. 39
alin.(3) din Legea nr.27312A06 privind finan[ele publice locale,cu modific5rile 9i
completHrile ulterioare;
-Legea nr.L5l202l a bugetului de sta[
-O.G.nr.1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare,modificarea si complectarea

unor acte normative si prorogarea unor termene;
-Legea nr.24L12006 Legea serviciului de alimentare cu apa .

-HCL 19/2018 privind darea in administrare a Serviciului Public de
Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Creteni serviciu public de interes
local,specializat cu personalitate juridica.

,,"" Prevederilearh..129".alin,(2),lit, d);alin.7lit,n).--din,O'U,G-nr -57120L9 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si complectarile ulterioare.
In temeiul art.139 alin (1)si (3) si art. 196 alin (1) lit a din OUG nr 57 I 20Lg
privind codul administrativ,cu modificariel si complectarile ulterioare cu un
nr.de 10 voturi pentru 1 abtinere 0 impotriva adopta urmatoarea

HOTANANT

Att. 1. Se aprobd bugetul Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare
Creteni pentru anul 2021 pe capitole.


