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JUDEŢUL ARGEŞ 

COMUNA  MOŞOAIA 
Satul Moşoaia, str. Calea Drăgăşani, nr.95. 

C.F. 5010153 
Tel./Fax: 0248/294001; Tel. 0248/294198 
e-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com 

NR. 7590/18.06.2021 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de Hotărâre 

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL U.A.T.C. 

MOŞOAIA 

PE ANUL 2021 
 

În conformitate cu: 

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - 

Prevederile Legii nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției pentru obiectivul 

”Înființare și amenajare zone de agrement, recreere și relaxare în comuna Moşoaia” înregistrată sub 

numărul 7586/18.06.2021; 

- Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea suplimentării cu 301,00 mii lei a 

sumei alocate inițial în vederea realizării investiției pentru obiectivul ” Preluare ape pluviale pe Strada 

Rozelor în satul Smeura, Comuna Moşoaia, Judeţul Argeş” înregistrată sub numărul 7587/18.06.2021; 

- Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției pentru obiectivul 

”Modernizare drum local strada Industriilor în satul Hințești, comuna Moșoaia, județul Argeș” 

înregistrată sub numărul 7588/18.06.2021; 

 

1. Propun aprobarea rectificării Bugetului local de venituri ṣi cheltuieli pe anul 2021 conform Anexa 

nr.1 care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate: 

SECŢIUNEA A – BUGET LOCAL 

  TOTAL VENITURI:       11.006,40 mii lei 

  TOTAL CHELTUIELI:  15.386,40 mii lei 

I. Secțiunea de funcționare: 

 Total venituri:             10.365,40 mii lei 

 Total cheltuieli:  10.365,40 mii lei 

II. Secțiunea de dezvoltare: 

Total venituri:                 641,00 mii lei 



2 
 

 Total cheltuieli:  5.021,00 mii lei 

  

2. Propun aprobarea utilizarii suplimentar față de bugetul inițial pentru anul 2021 a sumei de 

510,00 mii lei din excedentul înregistrat la 31.12.2020, secţiunea A, pentru cheltuieli de capital-

secțiunea de dezvoltare conform Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul raport de 

specialitate; 

  CHELTUIELI DE DEZVOLTARE                +510,00 mii lei 

 

3. Propun aprobarea utilizarii sumei de 226,00 mii lei din fondul de rezerva pentru sectiunea 

dezvoltare, conform Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate; 

 

4. Propun aprobarea de vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare în 

sumă de 226,00 mii lei. 

 

5. Propun aprobarea actualizării LISTEI DE INVESTIṬII / AN 2021 în valoare totală de 5.101,00 

mii lei, conform Anexa nr.4 care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate; 

 

         SECRETAR GENERAL,                                                     PRIMAR,          

IONESCU VALENTIN MARIAN            NECULA ION 

 

Ȋntocmit, 

CONSILIER SUPERIOR, 

OLTEANU VICTORIȚA 
 


