ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
COMUNA PÂRSCOV
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local 2020
Consiliul local al comunei Pârscov,
Avand in vedere:
-

Referatul de aprobare al primarului comunei Pârscov privind rectificarea
bugetului local 2020 , inregistrat la nr.5488/18.09.2020;
Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil , inregistrat la
nr.5508/18.09.2020;
Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local , inregistrate la nr.
5515/18.09.2020 ;
Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea 500/2002 privind finantele publice , cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea 82/1991 – legea contabilitatii

In temeiul art.129 alin.4 lit.a coroborat cu art.139 alin.3 lit.a si art.140 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ
HOTARASTE :
Art.1(1) Se rectifica bugetul local al comunei Pârscov pe anul 2020 după cum urmează
BUGET LOCAL – sursa A
Venituri:
Program initial 14354,29 mii lei
Program rectificat 14604,29 mii lei
Pag.1 din 2

Cheltuieli
Program initial

15731,76 mii lei

Program rectificat 15981,76 mii lei
(2)Detalierea pe capitole se afla in anexa 1 la prezenta hotarare care face parte
integranta din aceasta.
(3)Deficitul sectiunii de dezvoltare in suma de 1377,47 mii lei se va acoperi din
excedentul bugetar al anilor precedent.
Art.2.Primarul comunei Pârscov si compartimentul financiar contabil al aparatului
de specialitate al primarului comunei Pârscov vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.3.Secretarul general al comunei Pârscov
persoanelor si institutiilor interesate.

va comunica prezenta hotarare

Presedintele sedintei ,
Consilier

Dumitru Potlogea
Contrasemnează,
Secretar general , Neculai Calen

Pirscov ,18.09.2020.
Nr.27.
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta de indata din data de
18.09.2020,cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019
privind Codul administrativ ,cu un numar de voturi 15 pentru , - abtineri ; si - voturi impotriva , din numarul total
de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta.
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