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HOTĂRÂREA nr.52
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
21.10.2020, la care participă un număr de 8 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.5097/14.10.2020,
precum şi de avizul de legalitate al secretarului general al localităţii cu nr.5182/20.10.2020;
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
8 voturi ‘’pentru’’, adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE
Art.1. (1) Se aprobă modificarea art.1 alin.(1) din hotărârea nr.47/2020 privind aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Voineasa pe anul 2020, prin înlocuirea obiectivului Bazin de înot cu obiectivul
Modernizare şi dotare cămin cultural în comuna Voineasa, judeţul Vâlcea în cadrul subprogramului
,,Aşezăminte Culturale" .
(2) Se aprobă modificarea şi completarea listei de investiţii aferentă bugetului local de venituri şi cheltuieli
al comunei Voineasa pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr. 15/2020, conform anexei la prezenta hotărâre.
(3) Modificarea listei de investiţii se face cu încadrarea în prevederile bugetare.
(4) Anexa la H.C.L. nr.15/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, pe
anul 2020 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă rectificarea cheltuielilor bugetului local cu suma de 36,50 mii lei, prin
redistribuire sume în cadrul capitolelor bugetare, după cum urmează:
(1) Diminuarea cheltuielilor la capitolul 51020103 autorităţi executive, cu suma de 36,50 mii lei după cum
urmează:
-articol 200601 deplasări interne, detaşări, transfer
10,00 mii lei
-articol 200105 carburanţi si lubrifianţi
26,15 mii lei
(2) Se suplimentează cheltuielile la următoarele capitole:
Secţiunea de dezvoltare:
-capitol 51020103 autorităţi executive
17,00 mii lei
-articol 710130 alte active fixe
17,00 mii lei
Secţiunea de funcţionare:
-vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local
(370203)
-17,00 mii lei
-vărsăminte din secţiunea de funcţionare (370204)
17,00 mii lei
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- capitol 51020103 autorităţi executive
15,00 mii lei
din care:
- articol 200104 apă, canal, salubritate
4,00 mii lei
- articol 201600 studii şi cercetare
1,00 mii lei
- articol 200130 alte bunuri şi servicii, pentru întreţinere şi funcţionare
10,00 mii lei
- capitol 650250 învăţământ -alte cheltuieli în domeniul învăţământului
4,50 mii lei
- articol 201200 consultanţă şi expertiză
4,50 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 21.10.2020

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