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Consiliul local
data de 16 APRILIE

Av6nd in
-expunerea de
-referatul

local al comunei Rosi
-raportul de
-prevederile
-prevederile I

2021t
-adresa AN

teritoriale a sumelor

echilibrarea bugetelor
echilibrarea bugetelor

fi pentru finanlarea
-prevederile

privind finanjele
-Hotaratea

administrativ-teritori

-legea nr.227 t.
In temeiul art.

OUG nr.57l2019 pri

Art.1-Se
de 8.027.000 lei si
conform anexei nr.l

Art.2-C
prevederile Prezentei

ArL3-Prin
interesati fi va fi

PRE$EDINTE

LUNGU

Prezenta hotlrnre a

ROMANIA
JUDETUL BR,IILA

CONSILIUL LOCAL AL COMUN]3I
RO9IORI

H OTARAREA NR21
din 16 APRJLID 2021

bugeiului local al comunei Rosiori judelul Brtrila pe anul2021

comunei Rotiorijudelul Braila iffunit ir qedinF ordinare publ;cf la
1;

ve a primarului comunei Rotiori, judetul llreila;
nentului financiar contabil cu privire Ia necesitatea adoptarii bugetului

pe anul 2021;
al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

ii ff.15/2021 a Bugetului de stat pe anul 2021;
ii nr. I 6/2020 de aprobare a bugetului de asigurari sociale de stat pe anul

Brdila nr.26022 /3 I .03.2021 privind repartizarea pe uniteli adm inistrativ
lalcate din taxa pe valoarea adeugata pentru edilibrarca bugetelor locale
ltuielilor descentralizaE la nivelul comunelor, oreqelor $i municipiilor;
.19 alin.l lit. 'a', art.20 alin.l lit. 'a'si a 26 din Legea ft 2132006

locale cu modificerjle $i completarile ulterioarei
iliului Judetean Braila nr.42121 03.2021 privind repartizarea pe unilati
a procentului de 20% din cota de t4% di iropozitlll pe venil pentru

ocale si din sumele defalcate din ta a pe val oarea aalaugata pentru
pe al]!i 2022-20241

015 Drivind Codul Fiscal cu modiflcedle $i cc,mpletdrile ulterioare;
29 iin.2 lit.b), alin.4 lit.a), art.139 alin.3 lit.a) 9i art 196 alin.l lit.a) din

Codul Administrariv ;

H Or iRi Sr E:

bugetul local al comunei Roiiori pe anul 2021 la venitud in sume totalt
ielitotalein sume de 11.007.000lei cu un cLeficit de 2.980 000lei

integrantd la prezenta hotarare.
financiar contabjl ti primarul comunei vor duce la ind€Plinire

hoterare se va aduce la cunostinla celor

CONTXIA!iEMNEAZA,
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