ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
PRIMĂIA COMUNEI TEACA
PRIMAR
Nr. 38 /2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Comunei Teaca în anul 2020

Consiliul Local al Comunei Teaca, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
- Decizia nr.9/2020 a AJFP Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
județelor,a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,orașelor,municipiilor pe anul 2020
- referatul de aprobare al primarului privind aprobarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli al Comunei Teaca
- raportul compartimentului de specialitate privind propunerea pentru rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli
- Hotararea Consiliului Local Teaca nr. 15/2020 privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al Comunei Teaca pe anul 2020
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Teaca
În conformitate cu:
- prevederile art.19 alin(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.47 alin(7) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii bugetului de stat nr.5/2020
- prevederile art. 129 alin (2) lit. b) și alin.(4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.
nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Teaca pe anul
2020 cu o crestere de 345,5 mii lei , atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli.
Art.2. Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al Comunei Teaca pe
anul 2020 rectificat, la venituri în suma de 59805,5 mii lei, la cheltuieli în sumă de 60840,5 mii
lei, conform anexei nr. 1.
Art.3. (1)Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2020 la
venituri în sumă de 59732,5 mii lei, la cheltuieli în sumă de 60729,5 mii lei, conform anexei nr.
2, cod formular 11/01 .

(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la cheltuieli
pe capitole, pe secţiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 6691,5 mii lei şi cheltuieli în sumă de 7604,5
mii lei;
b)secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 53041 mii lei şi cheltuieli în sumă de 53125
mii lei.
Art.4. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Teaca.
Art.6. Prezenta hotarare s-a adoptat cu voturi ”pentru”, din 15 consilieri prezenti la
ședință, din 15 consilieri în funcție.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud
- Primarul Comunei Teaca
- Administrația Județeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
- Birou contabilitate finante publice
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