ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
Balaciu nr.11 din 18.03.2020
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă de îndată , astăzi

Având în vedere:
-

referatul primarului comunei de aprobare a proiectului de hotărâre, înregistrat cu
nr.5015/03.04.2020

În conformitate cu:

- prevederile art.49 alin.(4) şi (7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.IX din Ordonanţa de Urgenţă
nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

Examinând:

- raportul nr. din al compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate.
- avizul de legalitate al secretarului comunei,inregistrat cu nr. din
În temeiul art.129 alin.(4) lit.a) raportat la alin.2 lit.b) , ale art.139 alin.(3) lit.a) coroborat cu
art.196 alin.1 lit.a) şi art. 240 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 , cu modificările şi
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă rectificarea bugetului local
al comunei Balaciu, pe anul 2020, prin virarea sumei de 10.000 lei de la capitolul 54.02.50 – Alte
servicii publice generale, la capitolul 54.02.05. – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale, art.5004, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere şi
prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, cu încadrarea în prevederile bugetare
anuale aprobate, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 – Anexa 5 – Lista de investiţii pe anul 2020 la Hotărârea Consiliului Local Balaciu
nr.11/18.03.2020 privind aprobarea bugetui local pe anul 2020, se înlocuieşte cu anexa nr.2 la
prezenta hotărâre.
Art.3 – Primarul comunei prin compartimentul buget,programe-prognoze, contabilitate va
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.4 – Prin grija secretarului general la comunei, prezenta hotărâre se va comunica în
termenele legale: Primarului comunei Balaciu, A.G.F.P. Ialomiţa, Instituţiei Prefectului în vederea
exercitării controlului de legalitate 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
compartimentului buget programe-prognoze, pentru întocmirea raportului.
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