
R O M A N I A 
CONSILIUL LOCAL LADESTI 

JUDETUL VALCEA 

PROIECT DE HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului local al Comunei Ladesti, bugetelor institutiilor 
finantate din venituri proprii si a listelor de investitii pe anul 2021, precum si 

estimariie pe anii 2022, 2023, 2024. 

Consiliul Local al Comunei Ladesti, judetul Valcea, Tntrunit Tn sedinja publica 
ordinara din data de aprilie 2021, la care participa un numar de consilieri din totalul 
de 11 consilieri Tn functie ; 

Avand ales ca presedinte de sedinfa pe d-l cons 
Luand in dezbatere: 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotarare initial de primarul comunei; 
• avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Ladesti; 
• raportul compartimentului de specialitate Tnregistrat sub nr.806/23.03.2021 ; 
• raportul de avizare sub aspectul legalitatii proiectului de hotarare Tntocmit de 

secretarul general al comunei; 
In conformitate cu prevederile : 

• art.39 alin.(6) si (8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

• Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
• art.129 alin.2. lit.(b) si alin.4.lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
Fiind indeplinite conditjile de publicitate cerute de Legea nr.52/2003 privind 

transparen|a decizionala; 
In temeiul dispozitiilor art 139 alin.(1), (3) .lit.a. si art. 196 alin.(1) lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
cu un numar de voturi pentru , 

Art.1. Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Ladesti pe 
anul2021, conform anexei nr.1. prezenta . 

Art.2. Se aproba bugetul institutilor si activitatilor finantate integral din venituri 
proprii si subventii pentru anul 2021, conform anexei nr.2. la prezenta. 

Art.3. Se aproba bugetul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare 
pentru anul 2021, conform anexei nr.3. la prezenta. 

Art.4. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2021, cu finantare de la 
bugetul local, conform anexei nr. 4 la prezenta. 

Art.5. Secretarul general al comunei comunei va aduce la cunostinta publica 
prezenta hotarare, si o va comunica Primarului comunei, Compartimentului contabilitate 
din cadrul Prim^riei si Institutiei Prefectului Judetul Valcea ; 
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