
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA ZĂBALA 
PRIMAR 
NR. 6936/22.11.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectific ării bugetului local al Comunei Zăbala pe anul 2021 pe total, pe 
secțiune de funcționare și pe secțiune de dezvoltare 

 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa de ordinară din data de....... 2021, 

- Analizând referatul de aprobare cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Zăbala 
pe anul 2020 pe secţiunea de funcționare și pe funcțiune de dezvoltare, întocmit şi ini ţiat de 
Dl. primar, 

- Având în vedere Legea nr: 273/2006 Legea finanțelor publice locale, cu modificări și 
completări ulterioare. 

- Având în vedere Legea nr 500/2002  finanțelor publice locale,privind unele măsuri 
economice și fiscal bugetare, cu modificări și completări ulterioare. 

În baza prevederilor art. 89 alin. (1), alin. (2), alin. (3), art. 90, art. 91, art.92, art. 129 alin. (2) 
lit. e, coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1)  lit. a din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Zăbala pe anul 2021 pe secţiunea de 

dezvoltare conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Zăbala pe anul 2021 pe  secțiune de 

funcționare conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Modifică programul de investiţii conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Art.4. Aprobă utilizarea excedentului bugetului local pentru finanțarea Secțiunii de dezvoltare 

în suma de 300,80 mii lei (300.800 lei) pentru următoarele investiții: 
-Înfiin țare sistem de alimentare cu apă în localitățile Tamașfalău și Surcea, comuna Zăbala, 

județul covasna 
-Înfiin țare sitem de canalizare menajeră în localitățile Tamașfalău și Surcea, comuna Zăbala, 

județul Covasna 
Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul primar al comunei 

Zăbala împreună cu compartimentul financiar contabil. 
 
Zăbala, ........................................ 2021    

                       Inițiator                                                                
                       Primar,                                                                                        Avizează, 
                    Fejér Levente                                                           Conform art.243 alin. (1) lit. a) 
                                                                           din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                                                   Secretar general UAT 
                                                                                                                           Barabás Réka 


