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H O T Ã R Â R E  

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

 

           Având în vedere: 

-  Expunerea de motive a ordonatorului principal de credite inregistrata la numarul 6305/20.08.2020. 

-  Raportul doamnei Vlad Magdalena consilier (contabil) privind rectificarea bugetului local pe anul 

2020 inregistrat la numarul 6306/20.08.2020. 

-  Prevederile art. 5 si 49 nr. 1 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

-   Prevederile Legii 5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020. 

 -  Prevederile OUG 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea 

unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare. 

-  Decizia Sef AJFP Dambovita nr. 18/20.08.2020 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe 

unitati adninistrativ teritoriale 

-   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bezdead, respectiv 

comisia pentru studii, prognoze economico sociale si buget finante, realizarea lucrarilor publice, 

programe externe si relatii internationale, administrarea domeniului public si prival al comunei 

inregistrat la numarul 6308/20.08.2020 si al comisiei juridice inregistrat la numarul 

6307/20.08.2020.  

                  În temeiul art. 129 alin (2) lit ,,b” , alin (4) lit. ,,a’’, art. 139 alin (3) lit ,,a’’ si art 196 alin 

(1) lit ,,a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ 

 

H O T A R A S T E 

 

         Art. 1 Se rectifica bugetul local pe anul 2020,trim 3, astfel: 
                                                                                                          Mii lei- 

Denumire indicator 

Buget LOCAL 

Cod indicator Buget aprobat Influente  Buget 

rectificat 

Total venituri  8693 92 9785 

 11.02.02 1111.5 92 1203.5 

Total cheltuieli  8862 92 8954 

INVATAMANT 65.02 1897.5 27 1924.5 

Asistenta sociala 65.02.57 16.5 27 43.5 

ASISTENTA SOCIALA 68.02 1325 65 1390 

Asistenta sociala 68.02.57 486 65 551 

         Art 2 Cu înregistrarea, transmiterea si aducerea la cunostintã publicã, prin afisare, a prezentei 

hotărâri se obligã secretarul comunei iar ducerea la îndeplinire se va face prin grija doamnei Vlad 

Magdalena.   
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