ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind rectificarea bugetului local in anul 2020
Consiliul local Sfantu Gheorghe ,judet Ialomita intrunit in sedinta de extraordinara din
data de 15 decembrie 2020
Avand in vedere :
⦁ adresa nr. AJFP Ialomita nr. ILG-STZ 11316 din 09.12.2020 privind repartizarea pe
trimester a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ,pentru plata
drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare
ale persoanelor cu handicap grav,
⦁ adresa nr.26577/2020 din 07.12.2020 a Consiliului Judetean Ialomita privind alocarea
sumei de 6159 lei pe trimestrul IV de catre Ministerul Lucrarilor Publice , Dezvoltarii si
Administratiei
⦁ raportul de aprobare al primarului comunei nr.5796 din 14.12.2020
Examinand :
⦁ raportul compartimentului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
nr.5797 din 14.12.2020
⦁ avizul de legalitate al secretarului comunei nr.5797 din 14.12.2020
⦁ raportul de avizare al comisiei pentru activitati economico-financiare , juridica si de
disciplina nr. 20 din 15.12.2020
In conformitate cu :
- - prevederile Sectiunii a 2-a “ Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2020” din
Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
⦁ prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale ,
modificata si completata ;
⦁ prevederile art.129 alin.(4) ,lit.a) coroborate cu art.133 alin.(1) ,art.139 alin.(3) lit.a),
art.196,alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,
HOTARASTE:
ART.1- Se aproba rectificarea bugetului local in anul 2020 , conform anexei nr.1 la
prezenta hotarare, ce face parte integranta .
ART.2 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului
general al comunei, prin afisare la sediul primariei si in locurile publice .
ART.3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
localitatii si compartimentul contabilitate .
PRESEDINTE DE SEDINTA ,

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei
Nita Tamara Ionela

Cristea Constantin
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