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HOTĂRÂREA NR.56/2021 
Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Zăbala pe anul 2021 pe total, pe 

secțiunile de funcționare și dezvoltare  
 

Consiliul Local al comunei Zabala, judeţul Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 
28 septembrie 2021, 

Analizând Referatul de aprobare al Primarului nr.5801/24.09.2021; Raportul de specialitate 
nr.5785/23.09.2021, precum și avizul comisiei de specialitate nr.5858/28.09.2021, întocmite în acest 
sens, 

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. 

Având în vedere decizia șefului de administrație al Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Covasna nr.7/16.09.2021 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a cotelor din impozitul 
pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale 
pentru anul 2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2021 nr.97/2021, 

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,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

              Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al comunei Zăbala pe anul 2021 pe total, pe 
secțiunile de funcționare și dezvoltare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă modificarea programului de investiții, conform Anexei nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul primar al comunei 
Zăbala împreună cu compartimentul financiar contabil. 

 
 Zăbala, la 28 septembrie 2021 
 
 

                       Preşedinte de şedinţă, 
                       DEMES BOTOND    
                            Secretar general UAT,  

                                  BARABÁS RÉKA 


