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REFERAT DE APROBARE
PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL UATC
MOȘOAIA PENTRU 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:
- Adresa nr.190023/16.09.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, ce
cuprinde influențele aprobate pentru UAT Moșoaia prin Decizia Șefului A.J.F.P. Argeș
nr.7/16.09.2021, repartizate în trimestrul III anul 2021, potrivit adresei MFP nr. 466010/09.09.2021;
- Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea suplimentării cu 265,00 mii lei a
sumei alocate inițial în vederea realizării investiției “Modernizare drum local Strada Dealului, în Satul
Hințești, Comuna Moșoaia, Județul Argeș”pentru obiectivul ” Modernizare drum local Strada Stoenari,
în Satul Smeura, Comuna Moșoaia, Județul Argeș” ; “Modernizare drum comunal DC 154 în Satul
Hințești, Comuna Moșoaia, Județul Argeș”, “Reabilitare drum comunal DC 154 A în Satul Dealul
Viilor, Comuna Moșoaia, Județul Argeș” și “Modernizare drum local Strada Dealului, în Satul Hințești,
Comuna Moșoaia, Județul Argeș” înregistrată sub numărul 11738/23.09.2021;
- Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea suplimentării cu 35,00 mii lei a
sumei alocate inițial în vederea realizării investiției pentru obiectivul ”Modernizare şi reabilitare drum
local strada Rozelor ȋn satul Smeura, Com. Moşoaia, Jud. Argeş” înregistrată sub numărul
11739/23.09.2021;
- Adresa nr. 773/23.09.2021 a Scolii Gimnaziale Moșoaia prin care se solicită alocarea sumei de
40.000 lei necesare pentru reparații structuri GPN Hințești și GPN Ciocănăi
- Necesitatea achizitionării de mobilier pentru clădirea Primăriei având în vedere volumul mare
de acte din cadrul Primăriei;
- Necesitatea achiziționării de indicatoare stradale necesare pentru drumurile din Comuna
Moșoaia;
În baza prevederilor art.136 alin.1 și 8 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019,
cu modificările și completările ulterioare, înaintez Consiliului Local al Comunei Moșoaia Proiectul de
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hotarare privind aprobarea rectificării a IV-a a bugetului general de venituri și cheltuieli al UATC
Moșoaia pentru anul 2021, în calitate de initiator.
În conformitate cu art.129 alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a), ale art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ, supun atenției Consiliului Local dezbaterea și aprobarea Proiectului de
hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului general de venituri și cheltuieli al UATC
Moșoaia pentru anul 2021 prin utilizarea sumelor repartizate prin Adresa nr.190023/16.09.2021 a
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş și a sumei de 131,00 mii lei prin
suplimentarea”Altor impozite și taxe”.

Iniţiator,
PRIMAR,
NECULA ION
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