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HOTARARE  

 

 Privind aprobarea bugetului local  de venituri si cheltuieli, pentru anul 2021, rectificat si estimari 

pentru anii 2022-2024, aprobarea planului annual al achizitiilor publice, programul de investitii si utilizarea 

excedentului bugetar. 

 

 

Vazand; 

- Raportul inregistrat sub nr. 5017/06.07.2021, intocmit de Primarul comunei Baba Ana si sef birou 

financiar, care se constituie Referat  de necesitate si Raport compartiment de specialitate, prin care solicita 

aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, rectificat, initiat de primarul comunei; 

-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local, inregistrat sub nr.5057/07.07.2021. 

 Avand in vedere: 

 -prevederile Legii nr.15/2021, privind bugetul de stat pentru anul 2021; 

   -prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare.  

In temeiul art 196, alin. (1) lit. (a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 

 

 Consiliul local al comunei Baba Ana, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 

 

Art 1. Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, pentru anul 2021, rectificat,  pe capitole, 

subcapitole, articole si aliniate de cheltuieli, pe cele doua sectiuni repartizate pe trimestre si estimari pentru 

anii 2022-2024.  

Art.2 Aprobarea bugetului  pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2021, 

recrificat si estimari 2022-2024. 

Art.3 Aprobarea programului de investitii pentru anul 2021, rectificat si estimari 2022-2024. 

Art.4 Aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2021, rectificat. 

Art.5 Aprobarea  numarului maxim de  persoane salariate  permanent si a fondului de salarii pentru 

anul 2021, in suma de 3 059 620 lei. 

Art.6 Aprobarea utilizarii excedentului din anul precedent in suma de  1 621 628,64 lei, dupa cum 

urmeaza: 

6.1 Pentru sectiunea de dezvoltare, suma de 1 271 628,64 lei, din care: 

- Acoperirea golului temporar de casa suma de …………………………………..…400 898,64 lei;  

- Executie lucrari pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune a 

comunei Baba Ana suma de ………………………………………………………………..….. 261 110 lei;  

- Lucrare de “Amenajare spatiu verde in sat Baba Ana, comuna Baba Ana” suma de… 292 830 lei; 

-Lucrarea de “Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Baba Ana, satele 

apartinatoare Baba Ana, Ciresanu, Conduratu Satu Nou……………………………………..….316790 lei 

6.2 Pentru sectiunea de functionare, suma de 350 000 lei pentru acoperire  gol temporar de casa. 

Art.7 Prezenta va fi inaintata si comunicata persoanelor si institutiilor interesate de catre secretarul 

comunei. 
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Consilieri in functie      = 13 

Consilieri prezenti        =   8 

Votat pentru                  =  8 

Votat impotriva             =  0 

Abtineri                         =  0 


