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HOTARAREA nr.
din 18.05.2020

24

privind : r~ctificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

I

Initiator: S~oica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti, judetul Galati ;
Nr.de inregistrare si data depunerii: 3900 din 11.05.2020
I

C<1msiliul Local al Comunei Umbraresti , judetul Galati, lntrunit In sedinta ordinara din data
de 18.05.2@20 ;
Av1Fnd In vedere referatul de aprobare al initiatorului lnregistrat sub nr. 3901 din
11.05.20201;
Avand In vedere Raportul de specialitate a! compartimentului de resort din aparatul de
specialitate\lnregistrat sub nr. 3902 din 11.05.2020;
A vand in vedereTavizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Ava~1d in vedere Hotararea Consiliuluijudetean Galati nr. 141 din 05 .05 .2020, anexata;
Avahd in vedere adresa nr. 7605 din 23 .04.2020 a DGRFP Galati, anexata;
Avahd in vedere Hotararea Consiliului local nr. 11 din 17.02.2020 de aprobare a bugetului
local de ve1ituri si cheltuieli pe anul 2020;
Avand in vedere prevederile art.l9 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu m\o dificarile si completarile ulterioare;
Ava~ d in vedere prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin(4) lit.a) din
O. U .G.~r.57(2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In b ~za art. 139 alin.(3) lit. a) si ale art. 196 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul admiryistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

~rt.l. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 conform
anexei nr.l

I ~ prezenta hotarare.

Ar,.2. Se aproba utilizarea sumei de 7200 lei din excedentul anului 2019 pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Ia obiectivele de investitii, conform anexei 2 Ia
prezenta hotdrare.
·
Ai-t.3 . Primarul va duce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari pri n compartimentul
I
de speciali
4. Prezenta hotarare se va comunica lnstitutiei Prefectului, judetul Galati si se va
publica prin grija secretarului comunei.
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