ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂREA nr. 38
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în
iulie 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. 4123 din 30.07.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, în iulie 2020;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 4134 din 31.07.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în iulie 2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 4147 din
31.07.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 4154 din 31.07.2020;
▪ 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.
4161 din 31.07.2020;
▪ Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.10/31.01.2020 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2020 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
▪ Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 53214/24.06.2020 a Ministerului Fondurilor
Europene privind cerea de plată nr. 6 din cadrul proiectului „Măsuri privind creșterea participării la
educație și prevenirea abandonului”;
▪ Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 63121/20.07.2020 a Ministerului Fondurilor
Europene privind cerea de prefinanțare din cadrul proiectului „Măsuri privind creșterea participării la
educație și prevenirea abandonului”;
▪ 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.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)
lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
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Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 31 iulie 2020,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în
iulie 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.
(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. 38
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 31 iulie 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.38 din 31.07.2020
RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 AL COMUNEI ŞOLDANU,
JUDEȚUL CĂLĂRAŞI, ÎN IULIE 2020
- lei NR.
CRT.
I
1.

2.

3.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

VENITURI TOTAL

TOTAL
AN
2020

TRIM
III

56.611,80

56.611,80

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - din care:

04.02

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

Subvenții de la alte administrații – din care:

43.02

+100.000

+100.000

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene
pentru ajutoare în situații extreme de dificultate

43.02.08

+100.000

+100.000

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților - din
care:

48.02

56.611,80

56.611,80

Fondul Social European (FSE) - Sume primite în contul
plăților efectuate în anul curent

48.02.01

8.229,06

8.229,06

Fondul Social European (FSE) – Prefinanțare

48.02.03

48.382,74

48.382,74

56.611,80

56.611,80

II

CHELTUIELI TOTAL

1.

Autorități publice și acțiuni externe – din care:

51.02.01.03

+26.000

+26.000

Alte active fixe

71.01.30

+26.000

+26.000

Alte servicii auxiliare, din care:
Finanțare externă nerambursabilă
Școală după școală, din care:
Finanțare externă nerambursabilă
Alimentare cu apă
Alte active fixe

65.11.30
58.02.02
65.12.01
58.02.02
70.02.05.01
71.01.30

23.406,22
23.406,22
33.205,58
33.205,58
-26.000
-26.000

23.406,22
23.406,22
33.205,58
33.205,58
-26.000
-26.000

2.
3.
4.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE
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