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HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020 

 
 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020 privind 
structura  bugetului de venituri si cheltuieli pe cele doua sectiuni   de functionare si de 
dezvoltare si detalierea  veniturilor pe capitole si subcapitole  si a cheltuielilor pe capitole, 
subcapitole, paragafe, titluri, articole si alineateși  Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Văzând, referatul de aprobare nr. 1904 din 6.04.2020 și raportul de specialitate a 
Biroului contabilitate, financiar, impozite si taxe locale cu nr. 1905 din 6.04.2020; 
 In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1),art.133 si ale art. 139 alin. (3), litera a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, 
 

Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1  Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bodești  nr. 15 
din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020, cu modificările și 
completările ulterioare (HCL nr.23 din 26.03.2020), conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 Primarul comunei și Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 

Art.5 Răspunderea privind alocarea sumelor în bugetul local prevăzute în prezenta 
hotărâre o vor avea inițiatorii proiectului de hotărâre, respectiv d-nii: Budiș Constantin, 
Crîșmariu Ioan, Corlade Neculai, Lazăr Gheorghe, Sfarghie Vilhelm. 
 
 Nr. 23 din 7.04.2020 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din 
data de 26.03.2020, cu respectarea art. 139, alin. (2) litera g) (majoritate absolută), 
coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 
de 8 voturi pentru, 3 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în 
funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Sfarghie Vilhelm   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 



Anexa nr. 1  
la Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești  nr. 23 

din 7.04.2020 privind rectificarea bugetului comunei 
Bodești, aprobat pe anul 2020 

 
 
 
 

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2020 
 
 

 
Cheltuieli  

Capitol Suma din buget  
- mii lei - 

Suma rectificată 
- mii lei - 

24670220 - cheltuieli materiale 
cultură, recreere și religie 50 0 

24510220 - cheltuieli materiale 
administrație 400 450 

 
 

 
 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Sfarghie Vilhelm   

Șef birou, 
Mioara PAȘCU 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


