ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA

NR.45/27.10.2020

HOTĂRÂRE
Cu privire la validarea de catre Consiliul local Verguleasa, a Dispozitiei Primarului
nr.176/29.09.2020, referitoare la majorarea 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 27.10.2020
Avand in vedere :
- Raportul Compartimentului financiar-contabil nr. 5870/20.10.2020, cu privire la
necesitatea validarii de catre Consiliul Local Verguleasa a
Dispozitiei Primarului nr.
176/29.09.2020 referitoare la majorarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Verguleasa pe anul 2020;
- Dispozitia primarului nr. 176/29.09.2020;
- Hotararea Consiliului Local Verguleasa nr. 12/20.02.2020, privind aprobarea bugetului
local de venituri si cheltuieli al Comunei Verguleasa pentru anul 2020;
- Prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- Proiectul de hotarare nr.283/20.10.2020;
- Referatul de aprobare nr.284/20.10.2020;
- Rapoartele nr.292/23.10.2020, 297 si 302/26.10.2020 ale Comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al comunei Verguleasa, cu privire la emiterea
avizelor favorabile la proiectul de hotarare;
- Raportul nr.307/26.10.2020, al compartimentului de specialitate, cu privire la avizarea
proiectului de hotarare;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) si art. 196 alin.(1) lit. a) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu
prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba validarea Dispozitiei Primarului nr. 176/29.09.2020, cu privire la majorarea
bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Verguleasa pe anul 2020;
Art.2. Primarul comunei Verguleasa si Compartimentul financiar-contabil vor duce la
indeplinire prezenta hotarare;

Art.3. Prezenta hotãrâre poate fi contestatã conform Legii nr.554/2004, privind contenciosul
administrativ;
Art.4. Hotărârea se va afisa public 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
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