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HOTĂRÂREA nr. 20 

privind  rectificarea Bugetului propriu al Comunei Braniștea pe anul 2021 si actualizarea 
listei de investiții a Comunei Braniştea pe anul  2021 

 
Consiliul Local Braniștea, județul Mehedinți, având in vedere: 
- referatul de aprobare al primarului Comunei Braniştea nr. 2542/15.07.2021 ; 
- raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil nr. 2543/15.07.2021 privind  

rectificarea Bugetului propriu al Comunei Braniștea pe anul 2021 si actualizarea listei de investiții a 
Comunei Braniştea pe anul  2021; 

- prevederile art. 19, alin. (2) si art. 82 alin (1) din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr 15/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2021; 
- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 11 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al 

Comunei Braniștea și a listei de investiții a Comunei Braniștea pe anul 2021. 
- Avizul comisiei de specialitate; 
- În temeiul art. 139 alin.(1) și (3) lit.(a), art.196 lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 3 

iulie 2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

ARTICOLUL  1. Se aprobă rectificarea Bugetului propriu al Comunei Braniștea pentru anul 2021, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

LA PARTEA DE VENITURI:  
Buget initial: 3923,05 mii lei 
Influenta:  + 14,17 mii lei 
Buget rectificat: 3937,22 mii lei 
LA PARTEA DE CHELTUIELI:  
Buget initial: 4842,30 mii lei 
Influenta:  +14,17 mii lei 
Buget rectificat:  4856,47 mii lei 
ARTICOLUL  2. Se actualizează lista de investiții aferentă anului 2021 prin repartizarea sumei de  64,17 

mii lei pe următoarele obiective de investiții, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta 
hotarare, dupa cum urmeaza: 

Cap 51 aln 71.01.30: ’’Amenajare parc zona CINTEZA’’                                                + 50 mii lei 
Cap 51 aln 71.01.30: ’’Reabilitare monument istoric, modernizare statie autobuz si  

                                    amenjare miniparc zona Centru sat Branistea”                   +14.17  mii lei  
ARTICOLUL 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniștea Instituției 

Prefectului Mehedinți în vederea exercitării controlului de legalitate. 
 
Adoptată astăzi 21 iulie 2021,  în ședință ordinara a Consiliului Local Braniştea . 

      
                            Președinte de ședință,                                               Contrasemnează 
                                  Consilier local,                                       Secretar General UAT Braniștea, 
                              Grigorie Constantin                                                 Blăgniceanu Ionuț 
 


