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RAPORT DE SPECIALITATE  

RECTIFICARE BUGET TRIMESTRUL  III ANUL   2021 

 

          OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, ART. 129  Atribuţiile consiliului local 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  a) aprobă, la 

propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de 

utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

         Legea nr.273/2006, legea finanţelor publice locale conţine mai multe prevederi 

referitoare la investiţiile publice. Astfel art. 41 stipulează : “Cheltuielile pentru investiţii 

publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice locale se cuprind în 

proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi in secţiunea de 

dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile 

deliberative. ”  

 Avand in vedere adresa nr. 190023/16.09.2021 inaintata de catre Ministerul Finantelor- 

Ahentia Nationala de Administrare Fiscala- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 

Ploiecti- Adminstratia Judeteana a Finatelor Arges in baza Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bubetului de stat pe anul 2021 , sumele 

alocate  pentru Comuna Micesti , precum si transferul sumei de 243,71 mii lei de la 

Ministerul Dezvoltarii , Lucarrilor Pulbice si Adminstratiei : 

1.    Se majoareaza cu suma de  243,71 mii lei - suma provenita din alocarile PNDL-2 pentru 

obiectivul de investitie -  "Infiintare dispensar uman in comuna Micesti, judetul Arges"- 

(executie lucrari,dotare)-(71.01.01.)  .  

 2.  Necesitatea suplimentarii sumelor alocate pentru obiectivul de investitie  "Gradinita cu 

program normal, sat Purcareni, comuna Micesti, judetul Arges"-(Diriginte de santier, 

asistenta tehnica din partea proiectantului,cote ISC,taxe, avize,proiectare tehnica de 



specialitate,verificare tehnica)-(71.01.30.)- cu suma de 11 Mii Lei – necesara obtinerii 

Autorizatiei de securitate la incendiu; 

3. Necesitatea suplimentarii sumelor alocate pentru obiectivul de investitie  "GRADINITA 

CU PROGRAM NORMAL , SAT PURCARENI, COMUNA MICESTI, JUDETUL 

ARGES"-(cofinantare buget local organizare de santier, bransament electric, bransament apa 

potabila)-(71.01.01.) cu suma de 21 Mii Lei- cofinantare cheltuieli neeligibile PNDL ( spatii 

verzi, trotuare). 

4.  Necesitatea suplimentarii sumelor alocate pentru obiectivul de investitie  "GRADINITA 

CU PROGRAM NORMAL , SAT PURCARENI, COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES 

"(dotari, sistem supraveghere video, sistem antiefractie) cu suma de 13 Mii Lei- cofinantare 

cheltuieli neeligibile PNDL. 

5. Necesitatea suplimentarii sumelor alocate pentru obiectivul de investitie   "Infiintare 

dispensar uman in comuna Micesti, judetul Arges"  (Diriginte de santier,Asistenta tehnica 

din partea proiectantuluiCote ISC,taxe,avize) cu suma de 11 Mii Lei necesara obtinerii 

Autorizatiei de securitate la incendiu; 

6. Necesitatea suplimentarii sumelor alocate pentru obiectivul de investitie  INFIINTARE 

CRESA IN COMUNA- MICESTI, JUDETUL ARGES-–(71.01.30.) (Diriginte de 

santier,asistenta tehnica din partea proiectantului, documentatie autorizare, cote ISC, 

taxe,avize ) cu suma de  20 Mii Lei  reprezentand cheltuieli neeligibile PNDL- respectiv 

verificare tehnica de specialitate a proiectelor tehnice si a D.T.A.C., cote ISC. , dirigentie de 

santier.  

6.     Se solicita aprobarea actualizarii Listei de investiii avand in vedere modificarile de mai 

sus. 
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