
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOSANI  

CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI  

HOTĂRÂREA  NR 36 

privind    rectificarea Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al comunei Dobârceni, 

 pe anul 2020 

Consiliul local al comunei Dobârceni, Județul Botoșani; 

`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, 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Avand in vedere prevederile -  Hotararii Consiliului Local  Dobarceni  nr.5 din 19/02/2020,                                                                                                                           

prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind Finantele Publice Locale cu modificarile si  

completarile ulterioare, 

 -Contractul de Finantare nr.1920073E215510707451/23/04/2020  pentru  acordarea 

ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului   National pentru Dez. 

Rurala in valoare de 71.900 de lei.           

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

2020, 

           -prevederile art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a” art 139 alin (3) lit a)  din O.U.G 

nr.57/2019 privind codul Administrativ : 

in temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G nr.57/2019 privind codul 

Administrativ : 

                                   H O T Ă R Â S T E : 

                   Art. 1     a)  Se rectifica Bugetul de Venituri si Cheltuieli astfel: 

La  partea de Venituri se rectifica  astfel: 

-Cod de venit 48.02.04.01 sume primite in cont platilor efectuate. in an curent  suma 

de  

63500 lei. 

-cod de venit 43.02.31 sume alocate din buget AFIR pentru  sustinere proiecte din 

PNDR    suma de        8400 lei 

-cod de venit 07.02.02.03 imp.extravilan  suma de -55.000 lei 



-cod de venit 33.02.08 prestari servicii suma de -10.900 lei 

              -cod venit 16.02.02.01 tmt   suma de -6.000 de lei 

                                    b) Se aproba  validarea Dispozitiei primarului nr Nr 173/ 18 12  

2020privind    rectificarea  Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al comunei Dobârceni, pe 

anul 2020 conform anexei  nr 1  care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

comunei Dobârceni  prin compartimentul financiar-contabil. 

Presedinte de sedinta , 

Iliescu Monica      Contrasemneaza 

          Secretar general, 

 Cimbru Liliana 

DOBARCENI : 

NR .36/28 12 2020  

 

                      
 

 

 

 

 
        

  

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 
 

               

 

 
 

 

 

 

 

 


