
ROMANIA 

JUDETUL BOTOSANI 

CONSILIUL LOCAL DOBARCENI 

 

                                                  HOTĂRÂREA Nr .32/27 11 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 pentru  acordarea ajutorului financiar 

nerambursabil in conditiile Programului  National pentru Dezvoltare  Rurala(Afir) in valoare 

de 71.900 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 astfel: 

La partea de Venituri  

-Cod de venit 43.02.51 sume alocate din buget afir suma de -150 lei 

-Cod venit 48.02.04 sume  primate in contul platilor ef in an curent   suma de -71.750 

lei 

-Cod de venit 07.02.03  teren extravilan suma de 55.000  lei 

              -cod 33.02.08 venituri din prestari servicii suma de 10.900  lei 

-cod 16.02.01 impozit mij.transport suma de 6.000 lei 

Are loc virari de credite bugetare in trim. IV prin virarea de credite bugetare de la un 

articol la altul intre capitole: 

Cap.51.02 Autoritati publice   

     - Art10.01.01 salarii de baza  suma de- 13.000 de lei 

-Art10.01.12 ind consilieri  suma de  5.000 de lei 

-  Art.20.05.03 ob. de inventar   suma 5.000 de lei 

                 -Art 20.01.08 posta si telecomunicatii suma de 3.000 de lei 

Cap.65.02 invatamant 

                         -  Art   20.01.01 furnituri de birou  3.000 de lei                                                                                         

.                                               – Art  20.01.02 materiale de curatenie  2.000 de lei 

                                                - Art  20.01.03 incalzit si iluminat suma de -3.600 de lei 

       -Art  20.01.05 carburanti si lubrefianti suma de -6.000 de lei 

       -Art  20.01.08 posta si telecomunicatii suma de -2.800 de lei 

                                                -Art 20.01.09 material si prest serv. cu caracter func.  2.400 de 

lei 

       -Art  20.01.30 alte bunuri de int si func .5.000 de lei     



ART,2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Dobârceni  prin compartimentul financiar-contabil 

 

 

Presedinte de sedinta , 

 Contrasemneaza 

             Secretar general , 

 ILIESCU MONICA  Cimbru Liliana 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


