
ROMANIA 

JUDETUL BOTOSANI 

CONSILIUL LOCAL DOBIRCENI 

                                                  HOTĂRÂREA Nr.20/30 09 2020 

                  privind aprobarea  rectificarii Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli 

al Comunei Dobirceni  pe anul 2020 

                                   Consiliul local Dobirceni , judetul Botosani, 

Luând act de raportul de specialitate  întocmit de cătreCompartimentul financiar 

contabil, expunerea de motive a primarului comunei, în calitate de inițiator, de raportul 

comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind Finantele Publice 

Locale cu modificarile si  completarile ulterioare,      

-potrivit art.1  din HG 758/2020 prin care s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din 

taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 potrivit Anexei 

,din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,prevazut in bugetul de stat pe anul 

2020,pentru plata cheltuielilor curente si de capital  suma de 250.000 de lei.  

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 5/2020  a bugetului de stat pe anul 2020 si                  

prevederile art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a” din O.U.G nr.57/2019 privind codul 

Administrativ : 

in temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) lit. „b” din O.U.G nr.57/2019 privind codul 

Administrativ;    

 

                                        HOTARASTE  :                                                                                                                   

                  Art. 1.      Se Rectifica Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe  trim III anul 2020  cu 

suma de 250.000 de lei, astfel: 

                    La partea de Venituri suma de 250.000 de lei.   

             -Cod de venit 11.02.06 suma de 250.000 de lei 

La partea de Cheltuieli suma de 250.000 de lei. 

La capitolul  51.02    Autoritati publice   suma de       160.0000 de lei 

                                         art.20.01.01    suma  de  4.000 de lei 

 art.20.01.02   suma de 3.000 de lei 

 art.20.01.09  suma de 100.000 de lei 

 art.20.01.30 suma de .53.000 de lei 

La capitolul 61.02 Ordine publica      suma de  50.000 de lei  

 Cheltuieli de personal    50.000 de leidin care :                                                                                  

art10.01.01  sal baza suma de 19.000 de lei 

art10.03.07 contrib   asig munca  suma de 31.000 de lei. 

La capitolul 70.02(70.02.06) Locuinte    suma de    20.000 de lei la art 20.01.03 iluminat . 

La capitolul 74.02 74.05.01) Protectia mediului 20.000 de lei art.20.01.30. 

          Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul Comunei , 

Compartimentul financiar contabil  şi ordonatorii terţiari de credite. 

 Presedinte de sedinta , 

 Contrasemneaza 

 Secretarul comunei , 

Rotaru Emil  Cimbru Liliana 


