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Judetul Buzau
Consiliul local al comunei Tintesti

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
Comunei Tintesti , pe luna aprilie 2020

Consiliul local al Comunei Tintesti
Analizând :
Referatul de aprobare al Primarului comunei Tintesti , înregistrat sub nr. 2670/22.04.2020 ,în calitate de
iniţiator,
Raportul de specialitate al Compartimentului impozite si taxe înregistrat sub nr. 2671/22.04.2020;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tintesti, Nr. 2708 din 23.04.2020 constantând necesitatea
aprobării rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al comunei Tintesti , pe luna aprilie
2020,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019.
Având în vedere reglementările cuprinse în art.19 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele
publice
locale,
actualizată.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor
normative,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), precum şi ale art. 196
alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ ,

Consiliul Local al Comunei Tintesti

HOTĂRÂRASTE:
Art.1. Se insusete dispozitia primarului nr. nr.154/20.03.2020 privind rectificarea bugetului local
privind rectificarea bugetului local pe luna marti 2020.
Art.2. Se aprobă rectificarea Bugetului total de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Tintesti , pe luna
aprilie 2020, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe
anul 2020.
Art.3. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii a Comuni Tintesti, pe anul 2020,conform
anexei nr. 2, la prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei prin
Compartimentul impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Tintesti.
Art.5.Secretarul general comunei Tintesti va comunica prezenta hotarare autoritatilor, persoanelor
fizice si juridice interesate.
Nr. 22/27.04.2020
TINTESTI

Presedinte de sedinta
Consilier , Lambru Iulian

Contrasemneaza,
Pentru Secretar General UAT Tintesti , Petrescu Sandina
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 27.09.2019 cu
respectarea prevederilor art.139 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu un
numar de .......voturi pentru , .................abtineri si .....................voturi impotriva , din numarul total de 13 consilieri in functie
si ............. consilieri prezenti la sedinta .

