ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA

NR.38/27.08.2020

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al
Comunei Verguleasa pe anul 2020
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.08.2020
Avand in vedere :
- Raportul Compartimentului financiar-contabil nr.4392/10.08.2020, cu privire la
necesitatea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Verguleasa pe anul
2020, in vederea asigurarii cheltuielilor de functionare si dezvoltare,;
- Hotararea Consiliului Local Verguleasa nr. 12/20.02.2020, privind aprobarea
bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Verguleasa pentru anul 2020;
- Prevederile Legii nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- Prevederile art. 49. alin.(4) si (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin.4 lit. a), art.138 alin.(12), art.139 alin.(3) lit.a) si art. 196 alin.(1)
lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Proiectul de hotarare nr.246/10.08.2020;
- Referatul de aprobare nr.247/10.08.2020, intocmit de Primarul comunei Verguleasa;
- Anuntul nr.249/11.08.2020, cu privire la afisarea si postarea pe site a proiectului de
hotarare nr.246/10.08.2020, prin care se justifica faptul ca au fost respectate prevederile Legii
nr.52/2003;
- Adresa nr.OT132834/26.08.2020 a Administratiei judetene a finantelor publice Olt,
inregistrata la Primaria Verguleasa sub nr.4705/26.08.2020, cu privire la sumele defalcate din
TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, cu repartizarea pe trimestre ;
- Raportul compartimentului financiar-contabil nr.4706/26.08.2020, cu privire la
necesitatea formularii unui amendament la proiectul de hotarare nr.246/10.08.2020, referitor
la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Verguleasa;
- Amendamentul la priectul de hotarare nr.246/10.08.2020, formulat de primarul
comunei, in calitatea sa de initiator al proiectului de hotarare, inregistrat sub
nr.4708/26.08.2020;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Raportele nr.252/17.08.2020, 254 si 256/18.08.2020, ale comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Verguleasa, privind avizele la
proiectul de hotarare ;

- Raportul nr.258/19.08.2020, al compartimentului de specialitate, privind avizarea
proiectului de hotarare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.4 lit. a), art.139 alin.(3) lit.a) si art. 196 alin.(1) lit. a)
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei
Verguleasa pe anul 2020, dupa cum urmeaza :
I.Venituri proprii
Capitolul Subcapitolul
07.02
30.02

07.02.01.02
30.02.05.30

Prevederi venituri
buget local
7.000
16.000
Total influente

II.Venituri alocate
Capitolul
Subcapitolul
11.02
11.02.06
Total 11.02

Incasari executie la
data de 31.07.2020
8.000
95.000

Influenţe +/( lei )
+1.000
+ 79.000
+ 80.000

Influenţe +/- ( lei )
+ 60.000
+ 60.000

III.
Capitolul
51.02

Subcapitolul
20.01.08
20.02.00
Total 51.02
54.05.00
50.04.00
Total 54.05.00
70.50.00
20.05.30
Total 70.50
Total influente
51.02
20.01.02
20.01.09
20.05.30
20.30.30
Total 51.02
65.04
71.01.30
Total 65.04
Total influente
68.05.02
10.01.01
10.01.07
Total 68.05.02
65.50
57.02.03
Total 65.50
65.04.01
57.02.01
Total 65.04.01
Total influente

Influenţe +/- ( lei )
-2.000
-2.300
-4.300
-5.000
-5.000
- 60.000
-60.000
-69.300
+ 1.000
+ 2.000
+ 2.000
+17.300
+22.300
+ 127.000
+ 127.000
+149.300
+50.000
+2.000
52.000
-5.000
-5.000
+ 13.000
+ 13.000
+ 60.000

Art.2. Prezenta hotãrâre poate fi contestatã conform Legii nr.554/2004, privind
contenciosul administrativ;

Art.3. Hotărârea se va afisa pe site-ul Primariei Verguleasa si se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Primarului Comunei Verguleasa;
- Compartimentului financiar – contabil.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
- consilieri locali aflati in functie – 11
- consilieri locali prezenti la sedinta – 11
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
ANDRONIE OLIMPIA

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
CONSTANTIN BALMAU

