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                                                  HOTĂRÂREA Nr.21/14 10 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 către Compartimentul 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 -

Contract de Finantare nr.1920073E215510707451/23/04/2020  pentru  acordarea ajutorului 

financiar nerambursabil in conditiile Programului   national pentru dez rurala in valoare de 

85.400 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 cu suma de 85.400 

de lei 

La partea de Venituri se rectifica  cu suma de 85.400 de lei 

-Cod de venit 48.04.01  suma de 71.750 de lei 

-cod de venit 43.31.00   suma de 13650 de lei 

La partea de cheltuieli  se rectifica cu suma    cu suma de 85.400 de lei. 

La cap 67.02 Cultura cu suma de 85.400 de lei  pentru investitia Achizitie echipamene 

IT licente si mobilier aferent pentru comuna Dobarceni,judetul Botosani. 

Art. 2. Se modifica  PROGRAMUL ANUAL AL  INVESTITIILOR PUBLICE PE 

ANUL 2020, conform anexei nr. 1  la prezenta. 

Art.3. Se modifica  anexa nr. 2 -Lista cheltuielilor de investiții pe anul 2020, valoare 

totala fiind  de 5358460 lei  

Art.4. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Dobârceni  prin compartimentul financiar-contabil. 

 Presedinte de sedinta , 

 Contrasemneaza 

 Secretar general , 

Rotaru Emil  Cimbru Liliana 

 

 


