ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA GIOSENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data
de 18.05.2020;
Având in vedere:
- proiectul de hotărâre nr.CL/210 din 14.05.2020 , inițiat de primarul comunei ;
- referatul de aprobare nr. CL/209 din 14.05.2020 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator, prin care
se susține necesitatea și oportunitatea aprobării rectificarii bugetului local pe anul 2020;
- raportul de specialitate nr. CL/208 din 14.05.2020 , întocmit de biroul contabilitate , prin care se motivează
în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;
- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Gioseni, înregistrate sub nr. CL/214/215/216 din 18.05.2020;
În baza prevederilor:
- prevederile art.19 alin.(2) și art.20 alin.(1) lit.c) ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare; art.14 și art. 20 din OUG nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2020 aprobat prin Legea nr. 5/2020 ; art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală , republicată ;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local și a bugetului
de venituri proprii și subvenții pe anul 2020 ;
- adresa nr. 745 din 13.05.2020 a Școlii Gimnaziale ”Ion Strat” comuna Gioseni , județul Bacău;
În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a),
art.197 alin.(1), (2), (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 la partea de venituri si
cheltuieli, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se propune utilizarea definitivă a excedentului bugetului local din anii precedenti în suma
de 341.000 lei pentru investitii cu modificarea corespunzatoare a Listei de investitii, conform anexei nr. 2
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei , prin biroul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi comunicata Prefectului Judetului
Bacau , primarului comunei, Școlii Gimnaziale ”Ion Strat” comuna Gioseni , biroul contabilitate , precum si
spre cunostinta publică , in conditiile legii .
Președinte de ședință
Consilier,
Mihăeș Ianoș
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din 18 mai 2020
Total consilieri în funcție: 13
Hotărâre adoptată cu 13 voturi ,,pentru” din 13 consilieri prezenți.
Red.SC/2ex.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Cristina Sandu

ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
COMUNA GIOSENI
CONSILIUL LOCAL
Anexa nr.1
la HCL nr. 26 din 18.05.2020

- mii lei Nr.
Crt

I
1

Denumire indicator

Venituri :
Varsaminte din SF in SD pt
investitii (cu semnul minus)
Varsaminte din SF
Cheltuieli:
Invatamant, din care:
- Titlul 20 ch.materiale
- Titlul 59 burse

2
II
1

Cod

Total
prevedere
bugetara

Trim.I

Trim.
II
(influente)

Trim.
III

Trim.IV
(influente)

3703

-1431700

0

-666.500

0

666.500

3704

1431700

0

666.500

0

-666.500

65
14.000
0

+10.000
-10.000

PRIMAR ,
Bernadin Tamaș

Consilier superior contabilitate,
Buculei Cristina – Elena
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