
ROMANIA 
 JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA BUCOV 
 CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A 

NR. 34/19.04.2021 

privind aprobarea  bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe 

anul 2021 , lista de investiții aferentă anului 2021, estimări buget local al comunei 

Bucov  pentru anii 2022-2024 

Avand in vedere:  

- prevederile art. 34 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile art. 38 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

-Prevederile Legii 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

- prevederile art.87 alin.(3) si alin.(5), art. 88 si art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) si 

alin.(4) lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Decizia nr. 373/06.04.2021 a Ministerului Finantelor Publice privind contextul 

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul 2021 si 

a estimarilor pentru anii 2022 - 2024 precum si limita sumelor defalcate din taxa 

pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale; 

 Luand in considerare:  

-referatul de aprobare nr. 9145/13.04.2021 intocmit de Primarul comunei Bucov 

prin care se propune aprobarea proiectului de buget al comunei Bucov pe anul 

2021 , lista de investiții si estimari pentru anii 2022 - 2024; 



 -raportul de specialitate nr.9087/12.04.2021  al sefului serviciului financiar-

contabil, prin care se propune aprobarea proiectului de buget al comunei Bucov 

pe anul 2021, lista de investiții  si estimari pentru anii 2022 - 2024;  

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bucov; 

 -avizul secretarului general al comunei Bucov, judetul Prahova;  

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.a) si art. 196 alin.(1) lit. a) din 

Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

Consiliul local al comunei Bucov, judetul Prahova adopta prezenta hotarare :  

Art. 1 Se aproba  bugetul local de venituri și cheltuieli  al Comunei Bucov, judetul 

Prahova pe anul 2021 și lista de investiții pentru anul 2021 conform anexei nr.1. 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă estimările bugetului local al comunei Bucov pentru anii 2022-

2024 conform anexei nr.2. la prezenta. 

 Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 

Bucov, judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, iar hotararea va fi adusa la cunostinta 

publica si va fi comunicata, in conditiile legii, prin grija secretarului general al 

unitatii administrativ-teritoriale. 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA,  

                   Nicolescu Nicolae                         Secretarul general al comunei Bucov,  

                                                                                Nae Florentina Cristina 

 

 

 


