ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA nr. 37/2020
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020, al comunei
Leliceni

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa extraordinară pe
data de 16 noiembrie 2020, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 134/2020, ora
16:00, sala de ședință;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 67/2020 înaintat consiliului local Leliceni;
- Referatul de aprobare nr. 68/2020 înaintată de primarul comunei, Dl. Nagy
István-Alfréd;
- Raportul de specialitate cu nr. înreg. 180/2020 al Compartimentului
contabilitate-finanțe, impozite și taxe;
Având la bază Hotărârea Consiliului Local al comunei Leliceni nr.7/2020
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 şi, estimările pe anii 2021 - 2023, cu
modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru:
- Activități economico-financiare, juridică și de disciplină;
- Activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și
protecție socială, protecție copii, tineret și sport;
- Activități pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția
mediului și turism;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 5/2020 bugetului de stat pe anul 2020;
- Art.5 alin (2), art.19 , art.36, art.41, art.45 și art.49 din Legea nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică, republicată;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (a), art. 133 alin.2
lit. (a), art. 134 alin. 4 și art. 139 alin. 3, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobărectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020, al
comunei Leliceni, în felul următor:
1.Se aprobă majorarea bugetului local la partea de venituri, după cum urmează.
- la cap.11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 515 000 lei
- la cap.36.02.50 Alte venituri
10 000 lei
2. Se aprobă majorarea bugetului local la partea de cheltuieli,după cum urmează.
-la cap.68.02.502 sub.cap.10.01.01 Asistenti personal
- la cap.51.02.103sub.cap.20.05.30 Autoritați executive
-la cap.51.02.103sub.cap.20.01.30
Autoritați executive
-la cap.70.02.50 sub.cap.71.01.30 Alte servicii în domeniile locuințelor
-la cap.70.02.06 sub.cap.20.01.03
Iluminat public
-la cap.84.02.303 sub.cap.20.02
Străzi, reparații curente

50 000 lei
20 000 lei
25 000 lei
300 000 lei
50 000 lei
80 000 lei

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul
comunei şi consilierul cu atribuţii contabile.
Art.3.Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- Primarul comunei Leliceni,
- Instituţia Prefectului – judeţul Harghita;
- Consilierul cu atribuţii contabile;
- populația prin afișare la sediul Primăriei Leliceni.

Președinte de ședință,
Consilier
Molnár Atilla

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Molnár Szidonia

Nr.37
Adoptată în ședința din data de 16 noiembrie 2020
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție

