ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA

NR.40/21.09.2020

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 extraordinara din data de 21.09.2020
Avand in vedere :
- Raportul Compartimentului financiar-contabil nr.5181/17.09.2020, 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;
- Prevederile O.U.G. nr.135/2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Prevederile H.G. nr.758/2020, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara
la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati
administrativ-teritoriale;
- Adresa Administratiei judetene a finantelor publice Olt nr.OT 133158/17.09.2020,
inregistrata la Primaria Verguleasa sub nr.5177/17.09.2020, cu privire la sumele defalcate din TVA,
pentru bugetele locale pe anul 2020, cu repartizare pe trimestre ;
- 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. 19 alin.(1) lit.a), art.20 alin.(1) lit.a), h) si i) si 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.263/17.09.2020;
- Referatul de aprobare nr.264/17.09.2020, intocmit de Primarul comunei Verguleasa;
- 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.267, 269 si 271/18.09.2020, ale comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Verguleasa, privind avizele la proiectul de
hotarare ;
- Raportul nr.273/18.09.2020, 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
Verguleasa pe anul 2020, dupa cum urmeaza :
I.Venituri alocate
Capitolul
Subcapitolul
11.06
11.02.06
Total influente
II. Cheltuieli
Capitolul
Subcapitolul
54.50
10.01.12
20.05.30
20.06.01
20.30.30
Total 54.50
51.02
20.01.01
20.02.00
20.30.30
Total 51.02
65.04
71.01.30
Total 65.04
66.50
71.01.30
Total 66.50
68.05
10.01.01
10.03.07
10.01.17
57.02.01
Total 68.05
70.05
71.01.30
Total 70.05
74.05
20.30.30
Total 74.05
Total influente

local de venituri si cheltuieli al Comunei

Influenţe +/- ( lei )
+ 250.000
+ 250.000
Influenţe +/- ( lei )
-27.000
+5.000
+2.000
+5.000
- 15.000
+2.000
+5.000
+2.000
+9.000
+18.000
+18.000
+40.000
+40.000
+96.000
+3.000
+14.000
+66.000
+ 179.000
+5.000
+5.000
+14.000
+ 14.000
+250.000

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

