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HOTĂRÂREA nr.37
Referitoare la : aprobarea rectificării bugetului local al comunei Voineasa pe anul 2020
Consiliul local al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
15.06.2020, la care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie;
Luând în dezbatere referatul de aprobare prezentat de domnul primar Năstăsescu Gabriel-Sebastian,
raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Voineasa, prin care se solicită aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Voineasa pe anul 2020;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local prin care se propune
aprobarea rectificării bugetului local nr.2719/05.06.2020, precum şi de avizul de legalitate al secretarului
general al localităţii cu nr.2819/12.06.2020;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, coroborat cu art.19 alin.(1) lit.a), art.20 alin.(1) lit.a) din Legea 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de
9 voturi ‘’pentru’’, adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE
Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Voineasa pe anul 2020, cu suma de
19,00 mii lei, astfel :
-Se diminuează cu 19 mii lei prevederile bugetare la capitolul 67020307- cămine culturale, cod articol
203030- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii şi se suplimentează cu suma de 17 mii lei prevederile la
capitolul 84020301- drumuri şi poduri, cod articol 2002 - reparaţii curente, se suplimentează la capitolul
670206 – servicii religioase, cod articol 5912 – susţinerea cultelor cu suma de 2 mii lei.
Secţiunea de funcţionare
La cheltuieli
- Cheltuieli materiale
-Diminuare capitol 67020307, art.203030
- 19,00 mii lei
-Suplimentare capitol 84020301, art.2002
17,00 mii lei
-Suplimentare capitol 670206, art.5912
2,00 mii lei
Art.2. Primarul comunei Voineasa şi compartimentul financiar- contabilitate vor urmări ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3.Prezenta va fi comunicată prin grija secretarului comunei Voineasa : domnului primar,
compartimentului financiar-contabilitate şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea în vederea exercitării
controlului de legalitate.
Voineasa 15.06.2020
Preşedinte de şedinţă,
Beleţ Nicolae
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general comuna Voineasa
Lazea Maria
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