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HOTĂRÂREA   nr.  18 / 2021  
privind aprobarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2021 

 
           Consiliul Local al Comunei Petelea,  
           Întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.04.2021 
           Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Petelea 
pentru anul 2021, înaintat de către primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei prin referatul 
de aprobare nr. 1886/17.03.2021,  
 Având în vedere:  
 - raportul de specialitate nr. 2248/15.04.2021 înaintat de compartimentul financiar-contabil, 
taxe şi impozite din cadrul Primăriei Comunei Petelea; 
  - avizul prezentat de Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului, sport şi turism nr. 
11/20.04.2021,  
 - avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi 
urbanism nr. 11/20.04.2021;  
 - avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi 
protecţia copilului nr. 7/20.04.2021;  
 În baza: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
- H.G nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Lege nr. 15/2021 din 8 martie 2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021;  
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, Anexa, art.11. 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
         În temeiul art.88, art.129 al.(1), al.(4), lit.a), art. 139 alin.(3) lit.a, art.196 al.(1) lit.a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta: 
 
     H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1. Se aprobă Bugetul local al Comunei Petelea pe anul 2021 conform anexei nr.1, anexă 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 conform anexei nr.2, anexă care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Strategia de achiziţii publice pe anul 2021 conform anexei nr.3, anexă care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Petelea 
şi compartimentul financiar-contabil, taxe şi impozite din cadrul Primăriei Comunei Petelea. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Petelea, compartimentului financiar 
contabil, taxe şi impozite din cadrul Primăriei Comunei Petelea, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş 
şi prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul www.primariapetelea.ro. 
 
         Petelea, 22.04.2021 
 

Preşedinte de şedinţă,                         Secretar general, 
  Ioan Fulop       Mihai-Ilie Moldovan


