
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA SÂNANDREI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 66 
din 30.09.2021

privind rectificarea cu numărul 2 a bugetului local al Comunei Sânandrei 

Consiliul Local al Comunei Sânandrei, judeţul Timiş, reunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 8325 din 258.09.2021 privind rectificarea cu numărul 2 a bugetului 
local al Comunei Sânandrei, iniţiat de primarul Comunei Sânandrei-domnul Coman Claudiu- 
Florin;
- Referatul nr. 8324/28.06.2021 pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea cu 
numărul 2 a bugetului local al Comunei Sânandrei, al Primarului Comunei Sânandrei-domnul 
Coman Claudiu-Florin;
-Raportul de specialitate nr. 8326/28.06.2021 la proiectul de hotărâre privind rectificarea cu 
numărul 2 a bugetului local al Comunei Sânandrei. întocmit de inspector Roth Mia;
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2;

Luând act de:
- adresa nr. 8042/21.09.2021 emisă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Activitatea de 
trezorerie şi contabilitate publică, referitoare la modificarea indicatorilor bugetari, în baza 
prevederilor OUG nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat, pe anul 2021,
- adresa nr. 8199/27.09.2021 emisă de Consiliului Judeţean Timiş, cu privire la repartizarea 
sumei de 77 mii lei pentru finanţarea drumurilor comunale, aprobată prin HCJ Timiş nr. 
199/24.09.2021,

In conformitate cu prevederile:
- art. 19 alin (1) lit. a) şi alin (2) din L. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
- art. 87 alin (3). art. 88 şi ale art. 129 alin (4) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea cu numărul 2 a bugetului local al Comunei Sânandrei după 
cum urmează:

- Anexa 1 Bugetul local pe anul 2021
Anexa 2 Bugetul local pe anul 2021-secţiunea funcţionare •*

- Anexa 3 Bugetul local pe anul 2021 - secţiunea dezvoltare
Anexa 4 Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul
2021
Art. 2 Se aprobă şi se însuşesc anexele care fac parte intagrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 
Sânandrei şi Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş -  Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;
Primarului Comunei Sânandrei;
Direcţiei Generale a ŢipâMţelpr Publice Timişoara;
Compartimentului; Financiar-Contabil pentru activitatea proprie şi pentru 
comunicarea către ifiŞmyţiile infere&ate;
Cetăţenilor prjfa la'; avizier şi publicare pe site-ul propriu

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL,
Diana-Andî|eea Muntean
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Lucian Nasta


