ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂREA nr. 54
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în
noiembrie 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. 6279 din 10.11.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul
Călăraşi, în noiembrie 2020;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 6362 din 16.11.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în noiembrie
2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 6401 din
16.11.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 6409 din 16.11.2020;
▪ 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.
6417 din 16.11.2020;
▪ 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. 51 din 16.11.2020 privind alegerea preşedintelui
de şedinţă pentru lunile noiembrie și decembrie 2020.
Ținând cont de necesitatea asigurării resurselor financiare pentru susținerea cheltuielilor din sarcina
Comunei Șoldanu din anul 2020, pentru funcționare și dezvoltare.
În baza:
▪ prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată;
▪

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, completată.

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)
lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
completată.
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Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 16 noiembrie 2020,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în
noiembrie 2020, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Primarul Comunei Şoldanu prin Compartimentul financiar-contabil al aparatului său de
specialitate 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.
(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(3) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri tuturor
factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandru-Adrian BOTEA
Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 54
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 16 noiembrie 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 11 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, față de 12 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. 54 din 16.11.2020

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 AL COMUNEI ŞOLDANU,
JUDEȚUL CĂLĂRAŞI, ÎN OCTOMBRIE 2020
- lei –
NR.
CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

TOTAL AN

TRIM

indicator

2020

IV

I

VENITURI TOTAL

0

0

II

CHELTUIELI TOTAL

0

0

+7.100

+7.100

-2.900

-2.900

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Autoritati publice si actiuni externe – din care:

51.02

Cheltuieli de personal

51.02.10

Vouchere de vacanță

10.02.06

Materiale sanitare

20.04.02

+5.000

+5.000

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

+5.000

+5.000

Alte servicii publice generale – din care:

54.02

Alte servicii publice generale

54.02.50

-4.600

-4.600

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

-4.600

-4.600

Sănătate, din care:

66.02

+2.900

+2.900

Cheltuieli de personal

66.02.10
10.02.06

+2.900

+2.900

Vouchere de vacanță
Locuinte, servicii si dezvoltare publica – din care:

70.02

Iluminat public si electrificari

70.02.06

+15.600

+15.600

Incalzit , iluminat si forta motrica

20.01.03

-19.400

-19.400

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

20.01.09

+5.000

+5.000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

+30.000

+30.000

Salubrizare – din care:

74.02.05.01

-20.000

-20.000

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

20.01.09

-20.000

-20.000

Transporturi-din care:

84.02
84.02.50

-1.000

-1.000

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
Materiale si prestari servicii cu caracter functional

20.01.09

-1.000

-1.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandru-Adrian BOTEA
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