CONSILIUL LOCAL VOINEASA
JUDEŢUL VÂLCEA
Com. Voineasa, Str. I.Gh. Duca Nr.98
Tel. 0250/754309, Fax 0250/754310,
Cod Fiscal 2541690
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E-mail voineasa@vl.e-adm.ro

HOTĂRÂREA nr.50
Referitoare la : aprobarea rectificării bugetului local al comunei Voineasa pe anul 2020
Consiliul local al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
15.09.2020, la care participă un număr de 7 consilieri din totalul de 8 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 nr.4473/10.09.2020,
precum şi de avizul de legalitate al secretarului general al localităţii cu nr.4472/10.09.2020;
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
7 voturi ‘’pentru’’, adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Voineasa pe anul 2020, cu suma de
254,00 mii lei, după cum urmează:
Secţiunea de funcţionare
Venituri
- Sume defalcate din T.V.A. pentru cheltuieli descentralizate (110202)
- Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale (110206)

254,00 mii lei
4,00 mii lei
250,00 mii lei

Cheltuieli
- Cheltuieli salarii
- Cheltuieli asistență socială
- Cheltuieli materiale

254,00 mii lei
100,00 mii lei
54,00 mii lei
100,00 mii lei

Repartizarea cheltuielilor cu salarii pe capitole:
Capitol 5102 Autorități publice locale
- salarii de bază (100101) - compensare indemnizații CO neefectuate
- indemnizații consilieri (100112)
Capitol 68020301 Asistență socială în caz de boli și invalidități
- salarii de bază (100101)
- contribuție asiguratorie de muncă (100307)

100,00 mii lei

Repartizarea altor cheltuieli de asistență socială :
Capitol 6502 Învățământ
- ajutoare sociale în numerar pentru copii CES (570201)
1

35,00 mii lei
5,00 mii lei
58,00 mii lei
2,00 mii lei
54,00 mii lei
4,00 mii lei

Capitol 68020301- Asistență socială în caz de boli și invalidități
- ajutoare sociale în numerar -indemnizaţii (570201)
Capitol 680250-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
- ajutoare sociale în numerar - ajutor 50 ani de căsătorie (570201)

49,00 mii lei
1,00 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 15.09.2020

Preşedinte de şedinţă,
Copăceanu Nicolae
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general comuna Voineasa
Lazea Maria
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