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  H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea rectificarii  bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020 

 
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință extraordinară în 
data de  22.09.2020; 

Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. CL/354  din   18.09.2020, inițiat de către primarul comunei; 
- referatul de aprobare nr. CL/353 din  18.09.2020 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/352 din  18.09.2020  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/364/365/366  din  18.09.2020; 
În baza prevederilor:  
- prevederile art.19 alin.(1) lit.a) și art.20 alin.(1) lit.a)  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare;H.G. nr.758 / 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale ; art.12 din 
H.G. nr.578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din 
anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; art.6 și art.10 din Legea nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și 
desfășurare a acestora; O.U.G. nr.135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 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, cu modificările și completările ulterioare  ; 
- adresa nr. 2777 din 17.09.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 la partea de venituri si cheltuieli, conform 
anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 Art.2. Se aprobă  modificarea corespunzătoare a Listei de investitii, conform anexei nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarul comunei , prin biroul  
contabilitate. 

Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului Bacău,  
primarului comunei, biroul contabilitate , precum și spre cunostinta publică , în conditiile legii .  

 

Președinte de ședință 
             Consilier,       
             Calara Alexandru   Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 
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