
             
                    ROMÂNIA 
            JUDEŢUL IALOMIŢA                     

      CONSILIUL LOCAL 
 AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
   

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al orașului Căzănești, pe anul 2021 
 

Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița întrunit în ședința ordinară din 
28 OCTOMBRIE 2021, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6287 din 22.10.2021 al Primarului orașului 
Căzănești; 

Examinând: 
- raportul nr. 6288 din 22.10.2021 al Biroului Contabilitate, Salarizare, Impozite şi Taxe 

Locale, Executare Silită; 
- 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. 27 din 25.10.2021; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a)  și ale art. 139 alin. (3) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 2 pct. 47, art. 5 alin .(1) lit. b) și alin. (2), art. 19 alin. (2) teza a 2 -a 
precum și ale art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin.(3) lit. a) coroborat cu cele ale art. 196 alin.(1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, 
 

 HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești pe 
anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al orașului Căzănești, după rectificare, este la 
venituri în sumă de 8.275.870 lei din care suma de 6.883.970 lei la secțiunea de funcționare 
și suma de 1.391.900 lei la secțiunea de dezvoltare, iar la cheltuieli în sumă de 11.475.970 
lei din care suma de 6.883.970 lei la secțiunea de funcționare și suma de 4.592.000 lei la 
secțiunea de dezvoltare. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire Primarului orașului Căzănești și 
compartimentelor de resort, cărora le va fi comunicată de către secretarul general al localității. 

 
               PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                    Secretar General al UAT, 
                 DIMA NICOLETA                                            OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
 
 

Nr. 85 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 28.10.2021 
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