ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA ROSIORI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.39
din 23. 03. 2020
privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările
şi completările ulterioare,
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Roşiori și raportul compartimentului
de specialitate prin care se propune rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020
În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.a , art.139 şi art. 196 alin.1 lit.a. din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI
adoptă prezenta Hotărâre
Art. 1. Validarea rectificării bugetului LOCAL pe anul 2020 – sursa SF+SD - de venituri cu
30,00 mii lei si cheltuieli al Cons.Local Rosiori cu suma de 30,00 mii lei astfel :
La partea de VENITURI SF+SD - (+)30,00 mii lei –total buget rectificat SF+SD 8.477,60 mii
lei , din care:
VENITURI :
- indicatorul 07.02.03,,Impozit teren extravilan - (+)10,00 mii le
- indicatorul 33.08.00,,Venituri din prestari servicii,,(+) 10,00 mii lei
- indicatorul 35.01.02,,Venituri din amenzi si alte sanctiuni,, (+) 10,00 mii lei
La partea de CHELTUIELI – SF+SD - (+) 30,00 mii lei - total buget rectificat SF+SD 9.161,60
mii lei, din care:
CHELTUIELI
4. La capitolul 61.50.00 ,, Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale ,,
- (+) 30,00 mii lei , din care cu:
- subcap 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii - ( +) 30,00 mii lei
Utilizarea din excedentul anilor precedenti al bugetului local SURSA A la data de 01.01.2020 în
suma totala de 684.984,98 mii lei , a sumei de 684,00 mii lei pentru sectiunea de dezvoltare.
Art.2 . Cu ducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează d-ra Mihale Ioana Alina
Consilier I – contabil
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori,
Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartiment financiar-contabil/Contabilitate și se aduce la
cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la
pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII
DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Kerecsenyi Emeric
Hotărârea a fost adoptată cu 13 de voturi „pentru”, 0
consilieri în funcţie

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor
voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” din totalul de 13

