
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al oraşului Căzănești, pe anul 2021 
 

  Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 22 APRILIE 2021, 
  Având în vedere referatul de aprobare nr. 1893 din 24.03.2021 al Primarului orașului 
Căzăneşti; 

Examinând: 
  -  raportul nr. 1956 din 25.03.2021 al Biroului Contabilitate, Salarizare, Impozite şi 
Taxe Locale, Executare Silită; 

- anunţul nr. 1971 din 25.03.2021 prin care se aduce la cunoştinţă publică proiectul 
de buget de venituri şi cheltuieli al oraşului Căzănești pe anul 2021; 

- avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 
economico - financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes 
local, realizarea lucrărilor publice nr. 10 din 19.04.2021; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea 
domeniului public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, 
fonduri europene, IT – comunicare online nr. 13 din 19.04.2021; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 19 alin.(1) lit.a), 20 alin.(1) lit.a) și j), 39, 41 - 42 alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administraţia 

publică, republicată; 
 În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) precum și art.139 alin.(3) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă bugetul general al oraşului Căzănești pe anul 2021, la partea de 
venituri - suma de 7.372.670 lei iar partea de cheltuieli - suma de 10.924.770 lei conform 
anexei nr. 1.  

Art. 2. Se aprobă secțiunea de funcționare a bugetului local al orașului Căzănești, la 
partea venituri – suma de 6.280.770 lei iar partea de cheltuieli - suma de 6.280.770 lei 
conform anexei nr. 2. 

Art. 3. Se aprobă secțiunea de dezvoltare a bugetului local al orașului Căzănești, la 
partea venituri – 1.091.900 lei suma de iar partea de cheltuieli - suma de 4.644.000 lei 
conform anexei nr. 3. 

 Art. 4. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală 
de la buget pe anul 2021, conform anexei nr. 4.  

Art. 5. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 6. (1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul 
Primăriei orașului Căzănești și pe site-ul www.primariacazanestiil.ro . 

(2) Bugetul local al oraşului Căzăneşti pe anul 2021, aprobat potrivit art.1, va fi 
transmis, prin grija Primarului oraşului Căzăneşti, Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Ialomiţa, în termen de 5 zile de la data prezentei hotărâri.  

Art. 7. Primarul oraşului Căzăneşti şi Biroul Contabilitate, Salarizare, Taxe şi 
Impozite Locale, Executare Silită vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, cărora le va fi 
transmisă prin grija secretarului general al UAT. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                            pentru Secretar General al UAT, 
      DRĂGOI OCTAVIAN                                                   BARBU ANASTASE 
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Adoptată la Căzănești 
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