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                                        AMENDAMENTE 

 LA PROIECTUL DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL  AL COMUNEI 

MICESTI NR 49/16.11.2021 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI 

DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MICESTI PE TRIMESTRUL IV 

2021 

 

Subsemnatul  ing VOICU DUMITRU, primar al comunei Micesti, la Proiectul de hotarare 

a Consiliului local Micesti nr 49/16.11.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de 

venituri si cheltuieli al comunei Micesti, pe trimestrul IV 2021, formulez urmatoarele 

amendamente- 

A  

Art.2. Primarul comunei Micesti, ordonatorii de credite din subordine si compartimentul 

financiar-contabilitate, taxe si impozite, vor duce la indeplinire prevederile prezentei 

hotarari., din proiectul de hotarare , se modifica in Art.3, cu acelasi continut- Primarul 

comunei Micesti, ordonatorii de credite din subordine si compartimentul financiar-

contabilitate, taxe si impozite, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 B.   

Art.3. Secretarul general al  comunei Micesti va comunica prezenta hotarare Primarului 

comunei Micesti, persoanelor si institutiilor interesate si o va inainta Institutiei Prefectului 

–Judetul Arges in vederea exercitarii controlului de legalitate, din proiectul de hotarare, 

se modifica, cu acelasi continut, in Art.4 Secretarul general al  comunei Micesti va 

comunica prezenta hotarare Primarului comunei Micesti, persoanelor si institutiilor 

interesate si o va inainta Institutiei Prefectului –Judetul Arges in vederea exercitarii 

controlului de legalitate. 

      



   C. 

Se completeaza proiectul de hotarare nr 49/16.11.2021 cu urmatorul articol- 

 Art.2.  

 

Se aproba virarea de credite bugetare neutilizate in cadrul bugetului local al     

     comunei Micesti, in trimestrul IV  2021, dupa cum urmeaza: 

 

- la capitolul 51.02. “Autoritati publice si actiuni externe”, paragraful 51.02.01.03. “Autorităţi 

executive”, titlul 20 “Bunuri si servicii” , alineatul 20.30.30. “Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii ” se suplimenteaza cu suma de 35 mii lei. 

 

- la capitolul 61.02. “Ordine publica si siguranta nationala ” , paragraful 61.02.50. “Alte 

cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, 

alineatul 20.01.30. “Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ” se diminueaza 

cu suma de 20 mii lei;  

- la capitolul 66.02. “Sanatate”, paragraful  66.02.50.50. “Alte institutii si actiuni sanitare”, 

titlul 20 “Bunuri si servicii”, alineatul 20.01.03. “Încalzit, Iluminat si forta motrica” se 

diminueaza cu suma de 15 mii lei.  

 

 

 

                                                                   PRIMAR 

                                                  ING VOICU DUMITRU 

                                                                                                                 Inocmit 

                                                                                                                Consilier 

                                                                                                               Radulescu Andi 


