
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 60

privind: rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2021 prin
modificarea  indicatorului 37.02.03, cap. 51, 61, 65, 67  si 70 pentru secțiunea 
funcționare și indicatorii 43.02.39, 37.02.04, 48.02.04 și cap. 65.02, 67.02, 70.02, 
83.02, 84.02 pentru secțiunea dezvoltare și actualizarea programului anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2021 

    Consiliul Local Unirea întrunit în şedinţa extraordinară de lucru din data de 
12.07.2021

Având în vedere:
- Referatul compartimentului financiar–contabil nr. 2899/02.07.2021 privind

necesitatea rectificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și 
proiectul acestuia întocmit de compartimentul financiar contabil;

-Planul actualizat al compartimentului achiziții publice pentru anul 2021 înregistrat 
cu nr. 2889/02.07.2021,
- Expunerea de motive a primarului comunei Unirea
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul C.L.Unirea;
Prevederile  art. 19, art. 49 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, ale 

art. 3 alin. (2), art. 11 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016. 

În temeiul art. 129 alin. (4), lit. "a”,  art 139 alin. (3) lit. “a” și art. 196 alin. (1) 
lit. „a” din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 
2021, prevăzut în anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru 
anul 2021, prevăzut în anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul comunei Unirea și  compartimentul financiar-contabil.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului financiar – 
contabilitate și se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei.

INIȚIAZĂ, 
PRIMAR

PROF. PUIA TEODORA


