ROMÂNIA
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Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, CP: 927205, tel./ fax: 0243.278.012/ 0243.278.299,
e-mail: primariasaveni@yahoo.com
Nr. 1564 din 02.04.2021
ANUNȚ PUBLIC

Primarul comunei Săveni, județul Ialomița, d-na DRĂGOI Daniela - Mariana,
supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre nr. 13 din 2 Aprilie 2021 și anexele
acestuia pentru a fi consultat de persoanele interesate, la sediul Primăriei Săveni și pe
site-ul www.comunasaveni.ro.
Având în vedere că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului face
parte din categoria actelor cu caracter normativ care se supun dezbaterii publice, în
conformitate cu prevederile legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în
administrația publică vă comunicăm că se pot depune contestații de către orice
personă interesată referitoare la conținutul proiectului de hotărâre la compartimentul
financiar contabil în termen de 15 zile de la data publicării.

PRIMAR,
D-na DRĂGOI Daniela - Mariana
L.S._______________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARUL COMUNEI SĂVENI
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
Comunei Saveni , judetul Ialomita pe anul 2021
Primarul comunei Săveni, judetul Ialomita, avand in vedere:
Adresa AFP Ialomita nr. ILG STZ 7139/23.03.2021;
Adresa AFP Ialomița ILG STZ 6964/19.02.2021;
Adresa AFP Ialomița ILG STZ 7140/23.03.2021;
HCJ Ialomita nr. 63 din data de 30.03.2021 privind aprobarea repartizarii pe bugetele locale ale unitatilor administrativ – teritoriale
din judet a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024;
În conformitate cu prevederile:
Art.19 alin. (1) lit. ,,a” din Legea 273/2006 privind finantele publice locale ;
Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021;
In temeiul art. 129 alin. (2) lit “b”, alin. (4) lit. “a” si art. 136 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, se
emite prezentul:
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art. 1. Se propunen aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei S ăveni, judetul Ialomita, pe capitole ,
subcapitole , articole si alineate, pe anul 2021, dupa cum urmeaza :
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod
Total Buget
Local
-mii leiVENITURI TOTAL:
00.01
14.618,91
CHELTUIELI TOTAL
50.02
15.946,91
DIN CARE:
Autoritatea publica
51.02
1.657,78
Alte servicii publice
54.02
5
Protectie civila si protectie contra incendiilor
61.02
292,9
Invatamant
65.02
310
Sanatate
66.02
253,15
Cultura ,recreere si religie
67.02
249,4
Biblioteci publice comunale
67.02.03.02
65,90
Camine culturale
67.02.03.07
131
Servicii recreative si sportive
67.02.05
2,5
Asigurari si asistenta
68.02
1.213
Locuinte ,servicii si dezvoltare publica
70.02
11.096,79
Protectia mediului
74.02
143,20
Transporturi
84.02
725,69
Art. 2. Anexele cuprinzand
sumele repartizate pe indicatori și Lista de investiții cu finanțare parțială sau totală de la bugetul local pe anul 2021 fac parte
integrantă din prezentul Proiect de Hotărâre.
Art. 3. Prezentul proiect
de hotărâre se comunică se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe site-ul propriu, se comunică de îndată
compartimetului Financiar – Contabil, Taxe și Impozite pentru aducerea la îndeplinire și se transmite consilierilor locali pentru a
formula propuneri/ amendamente.
INIȚIATOR, PRIMARUL COMUNEI,
D-na DRĂGOI Daniela – Mariana
L.S. ___________________ Avizează pentru legalitate, secretarul general al comunei,
Jr. BURLACU Nicoleta
Emis la Săveni,
Astăzi, Data de: 02.04.2021
Nr. 13.

