ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2020

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi

Având în vedere :

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.5018 din
22.05.2020
- adresa ILG-STZ 4355/23.04.2020 a A.J.F.P. Ialomiţa cu privire la influientele privitoare la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020.
- adresa 8733/2020-E/30.04.2020 a Consiliului Judetean Ialomiţa prin care se transmite HCJ
nr.50/30.04.2020 privind aprobarea repartizatrii pe bugetele locale ale UAT din judet a unor sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020.


În conformitate cu:
prevederile art.2 alin.(2 -5), art.3 alin.1 ,art.19,art.20 alin.1 lit.a) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
prevederile Secţiunii a 2-a ,, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2020,, din Legea
bugetului de stat nr.5/2020
Examinând :
- raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din
-

În temeiul art.129 alin.(4) lit.a) raportat la alin.2 lit.b) si art.139 alin.(3) lit.a) coroborat cu art.196 alin.1
lit.a) si a art.240 din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – (1) Se aprobă bugetul local rectificat al comunei Balaciu pe anul 2020, detaliat pe
capitole,subcapitole,titluri,articole , alineate şi secţiuni, la venituri în sumă totală 11.829.000 lei şi la cheltuieli în
sumă totală de 12.518.650 lei , potrivit formularului anexă nr.1 , ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) - Se aprobă bugetul sectiunii de functionare pe anul 2020, la venituri în sumă totală de 2.478.650 lei
şi la cheltuieli în sumă de 2.478.650 lei detaliat pe capitole,titluri, articole de cheltuieli şi subcapitole, potrivit
formularului anexă nr.2 ce face parte integrantã prezenta hotãrâre.
(3) - Se aprobă bugetul sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, la venituri în sumă totală de 9.350.350 lei
şi la cheltuieli în suma de 10.040.000 lei ,detaliat pe capitole,titluri, articole de cheltuieli şi subcapitole, , potrivit
formularului anexă nr.3 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.2 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art.1 al Hotărârii Consiliului Local Balaciu
nr.11 din 18.03.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu şi al activităţilor autofinanţate,
finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020.
Art.3 - Primarul comunei prin compartimentul buget,programe-prognoze, contabilitate va duce la
îndeplinire prezenta hotãrâre.
Art.4 - Prin grija secretarului comunei,prezenta hotărâre se va comunica: primarului comunei, D.G.F.P.
Ialomiţa, Instituţiei Prefectului şi se va aduce la cunoştinţă publică prin publicare în Monitorul oficial local.
In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va inainta spre
avizare tuturor comisiilor de specialitate şi compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate pentru întocmirea
raportului, până la data de 31.05.2020
INITIATOR
PRIMAR
Simion Mirel Dănuţ

Avizat pentru legalitate,
Secretar general u.a.t. Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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