ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂREA nr. 42
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în
august 2020
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4568 din 21.08.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, în august 2020;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 4772 din 28.08.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în august
2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 4802 din
28.08.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 4809 din 28.08.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub nr.
4816 din 28.08.2020;
▪ Adresa A.J.F.P. Călărași nr.14035 din 20.08.2020, înregistrată la Primăria Comunei Șoldanu cu
nr.4569 din 21.08.2020;
▪ Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.10/31.01.2020 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2020 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.33 din 30.06.2020 privind aprobarea alegerii
Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile iulie, august,
septembrie 2020.
În baza:
▪ prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată;
▪ prevederilor art.12 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.578/2020 privind stabilirea cheltuielilor
necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale din anul 2020;
▪ prevederilor art.87, art.88. art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.155 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.b) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Constatând respectarea dispozițiilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1)
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lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 28 august 2020,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în
august 2020, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Primarul Comunei Şoldanu, prin Compartimentul financiar-contabil, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
Primarul Comunei Șoldanu și aparatul său de specialitate.
(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(3) Secretarul general al Comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri
tuturor factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 42
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 28 august 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali prezenți,
din 13 consilieri locali în funcție, care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu
nr. 42 din 28.08.2020

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 AL COMUNEI
ŞOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAŞI, ÎN AUGUST 2020
- lei NR.
RT.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod
ndicator

I.

VENITURI TOTAL

1.

Sume defalcate din TVA – din care:
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor
Impozite și taxe pe proprietate
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de activități
Impozit pe mijloacele de transport deținute de personae juridice
Venituri din taxe administrative, eliberări premise
Taxe extrajudiciare de timbru
Diverse venituri
Alte venituri

07.02
07.02.02.02

2.
3.
4.
5.
II.
1.

2.
3.
4.
5.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE
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TRIM.
III

148.400

148.400

11.02

138.500

138.500

11.02.02

138.500

138.500

800
800

16.02.

8.100

800
800
8.100

16.02.02.02
34.02
34.02.02
36.02
36.02.50

8.100
700
700
300
300

8.100
700
700
300
300

148.400

148.400

19.900
5.900
9.000
5.000
5.000
5.000
-5.500

19.900
5.900
9.000
5.000
5.000
5.000
-5.500

-5.500
-15.000
-15.000
144.000
144.000

-5.500
-15.000
-15.000
144.000
144.000

CHELTUIELI TOTAL
Autorități publice și acțiuni externe
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
Ajutoare sociale în numerar
Alte servicii publice generale
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
Alte cheltuieli în domeniul învățământului
Tichete de creșă
Servicii religioase
Alte transferuri curente interne
Asigurări și asistență socială
Asistență socială în caz de invaliditate

TOTAL
AN 2020

51.02.01.03
20.01.09
20.01.30
57.02.01
54.02.50
20.30.30
65.02.50
57.02.03
67.02.06
55.01.18
68.02
68.02.05.02

