
 

HOTĂRÂREA NR. 37 

Din 28.10.2021 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi,  

                                                jud. Galati pe anul 2021      

___________________________________________________________________ 
Iniţiator: Gheonea Grigore, primarul comunei Cudalbi, judeţul Galaţi. 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 298/s/21.10.2021;_____________________ 

 

Consiliul Local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28.10.2021; 

Având în vedere: 

 prevederile art 36, art 49 si art 50 din Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, 

cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Contractul pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sanatatii, a cheltuielilor pentru 

operationalizarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19 organizate de autoritatile 

admnistratiei publice locale in alte locatii decat cele din cadrul unitatilor sanitare nr.1130 din 24 

februarie 2021; 

 prevederile art. 129, alin. (2) lit “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

        privind Codul administrativ. 

 

Luând act de: 

 Referat de aprobare a primarului comunei Cudalbi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

299/s/21.10.2021; 

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi  

înregistrat sub nr. 300/s/21.10.2021;  

 raportul Comisiei de specialitate agricultură, economie-finanţe, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului, turism, muncă şi protecţie socială, pentru dezvoltarea economico-socială şi de 

mediu a comunei înregistrat sub nr. 301/s/21.10.2021; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2021, conform 

anexei  nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL GALAȚI 

COMUNA CUDALBI 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 

T e l / f a x :  

T e l / f a x :  

E - m a i l :  

0236 862055 

0236 862003 

cudalbi@gl.e-adm.ro 



Art.2 Secretarul general al comunei Cudalbi, jud. Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea prezentei 

hotărâri. 

 

PRESEDINTE SEDINTA                                                                 SECRETAR GENERAL 

MIHALACHE ADRIEAN                                                                  ALBU CONSTANTIN                                                                  


