
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 

JUDETUL DOLJ 
 

H O T A R A R E 
privind modificarea bugetului local pe anul 2021 

 
 

Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta ordinara la data de 30.06.2021; 
Analizand Proiectul de hotarare privind modificarea bugetului local pe anul 2021, din 

initiativa primarului municipiului Calafat, referatul primarului inregistrat sub nr. 
6639/30.06.2021 si raportul intocmit de catre serviciul buget, contabilitate, inregistrat sub 
nr.52941/30.06.2021;  

Avand in vedere: 
-avizele comisiilor de specialitate; 
-prevederile art.129, alin.(2), lit.b), lit.d) alin.(4), lit.a), alin.(7) ,lit.d) din 

O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; ale art.19, alin.(1) din Legea nr.273/2006, 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 15/2021, 
privind bugetul de stat pe anul 2021; referatul  nr. 5531,7234 emis de Institutia Prefectului 
judetului Dolj; 

In temeiul art.139,alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ;  
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1(1).-Se aproba modificarea bugetul local al municipiului Calafat pe anul 2021, atata 
la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, in  suma de 56.206 mii lei. 

(2).-Detalierea bugetului local al municipiului Calafat pe anul 2021, pe venituri, cheltuieli 
si investitii, cu repartizarea exedentului  anului 2020 in suma de 2.300 mii lei pentru sectiunea 
dezvoltare, este conform : 
 -anexa nr. 1-venituri pentru sectiunea de functionare si dezvoltare; 
 -anexa nr. 1.1.-venituri pentru sectiunea de functionare; 
 -anexa nr. 1.2.-venituri pentru sectiunea de dezvoltare; 
 -anexa nr. 2.-cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare si functionare; 
 -anexa nr. 2.1-cheltuieli pentru sectiunea de functionare; 
 -anexa nr. 2.2.-cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare; 
 -anexa nr. 3.-situatia centralizata a obiectivelor de investitii din sectiunea de dezvoltare si 
modul de finantare. Anexele fac parte integranta din hotarare.                                                                                

Art.2.-Primarul municipiului Calafat, prin compartimentele aparatului de specialitate, va 
aduce la indeplinire prevederile acestei hotarari. 

Art.3.-Aceasta hotarare se comunica catre serviciul buget, contabilitate, Primarul 
municipiului Calafat si Institutia Prefectului judetului Dolj.    
  
 
 

Presedinte de sedinta,      Vizat pentru legalitate, 
Florica Viorel        Secretar general, Colina 
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