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Nr. 22443 din 18.08.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art. 136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod și al instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr. 22446/18.08.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 22445/18.08.2021, întocmit de Elena-Maria SAULEA, Șef Serviciu Economic; 

▪ Raportul de specialitate nr.22462/18.08.2021, întocmit de Ironim Ștefan HULPOI, Director Executiv club 

sportiv Brenndorf; 

▪ prevederile art.19, lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  

completările ulterioare; 

▪ prevederile art. 129 alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Bod și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021, 

conform ANEXEI 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

ART.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  al instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 , conform  ANEXEI 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 
Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 
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