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HOTĂRÂREA NR. 28
Privitor la : aprobarea bugetului local al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, pe anul 2021
Consiliul local al comunei Voineasa, judetul Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.04.2021, la
care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;
Luând în dezbatere :
-referatul de aprobare al primarului localităţii, prin care propune aprobarea bugetului local al comunei Voineasa
pentru anul 2021, precum şi raportul compartimentului de specialitate financiar contabilitate;
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Voineasa cu nr. 2147/2021 ;
-avizul sub aspectul legalităţii a proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul general al comunei Voineasa, cu nr.
2026/2021;
În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 15/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021, ale art.129 alin.
(2) lit.b), alin.(4) lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art.1- (1) Se aprobă bugetul local al comunei Voineasa, pe anul 2021, conform anexelor la prezenta
hotărâre din care fac parte integrantă.
(2) Se aprobă bugetul Societăţii Domeniul Skiabil Voineasa, entitate aflată în subordinea Consiliului Local
al comunei Voineasa.
(3) Se aprobă lista de investiţii conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2– Primarul comunei Voineasa, în calitate de ordonator principal de credite, verifică modul de încasare
şi legalitate a folosirii sumelor din bugetul local, informând Consiliul Local de acestea.
Art.3- Primarul comunei Voineasa împreună cu compartimentul financiar contabilitate vor urmări ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4- Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei prin grija secretarului general al comunei Voineasa
şi va fi comunicată primarului localităţii, compartimentului financiar-contabilitate, resurse umane şi Instituţiei
Prefectului-Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.
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