
R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 36 /19.04.2021 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Clubului  Sportiv Bucov    

Consiliul local al comunei Bucov, județul Prahova, întrunit în ședință extraordinară la data 

de 19 aprilie 2021; 

 Având în vedere propunerile cuprinse în Referatul de aprobare înregistrat sub 

nr.9151/13.04.2021 prezentate de domnul Savu Ion , Primarul comunei Bucov, In baza 

prevederilor art.19, alin.1, lit.,,b'', art.20, alin.1, lit.,,a” și art.58, alin.1 din Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii bugetului 

de stat pe anul 2021 nr.15/2021, ale art.3 și art.67, alin.3, și alin.4, lit.,,b'' din Legea 

educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum si ale art.129, 

alin.2, lit.,,b''si alin. „4”, lit. „a” și art.139, alin.3, lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1 - Bugetul  Clubului Sportiv Bucov se  stabilește în sumă de 45 mii lei atât la partea de 

venituri cât și la partea de cheltuieli.  

Art.2 – Veniturile și cheltuielile  bugetului Clubului Sportiv Bucov pe anul 2021 , detaliat pe 

capitole și subcapitole sunt prevăzute în raportul nr.9055 din 12.04.2021.  

Art.3.– Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează președintele Clubului 

Sportiv Bucov și Biroul financiar contabil  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Art.4 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de 

Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la 

Tribunalul Prahova, Secția Contencios Administrativ. 

 Art 5 - Prezenta hotărâre se comunica Biroului Financiar contabil,Clubului Sportiv 

Bucov,Instituției Prefectului Județului Prahova. 

Președinte de ședință,                                                                    Contrasemnează, 

Nicolescu Nicolae                                                                       SECRETAR GENERAL,  

                                                                                                     Nae Florentina Cristina  



 


