
ROMÂNIA
 C O M U N A  V Â L C E L E L E

        SAT VÂLCELELE, COMUNA VÂLCELELE,   JUDETUL BUZAU
Tel/FAX: 0238.576857  E-mail: p r i m a r i a v a l c e l e l e @ y a h o o . c o m

HOTARARE NR.25/30.04.2020

Privind rectificarea bugetara aferenta lunii APRILIE 2020

Consiliul local Valcelele, jud.Buzau

Avand in vedere:

-proiectul de hotarare nr.25/30.04.2020

-referatul de aprobare al primarului nr. 1270/29.04.2020

-raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Aparatului propriu al Consiliului Local 
Valcelele, inregistrat la nr. 1269/29.04.2020;

-avizul comisiei de specialitate nr.1285/30.04.2020;

-prevederile legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

- prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr.70/15.04.2020;

-Adresa A.J.F.P. Buzau nr.30305/22.04.2020

-prevederile art. 129 alin.4 lit.a, art.196 alin.1 lit a si art. 197 alin.1, alin .2, alin., 4 si alin.5 din 
OUG.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. (1) Bugetul local al comunei Valcelele pe anul 2020 se stabileste la venituri in suma de 5027,05 
mii lei;

(2) Bugetul local al comunei Valcelele pe anul 2020 se stabileste la cheltuieli in suma de 5653,53 
mii lei;

Art.2. (1) Se aproba diminuarea veniturilor la indicatorul 04.02.01.- “alocari directe din impozitul pe 
venit incasat” cu suma de 1 mii lei; 

(2) Se aproba diminuarea veniturilor la indicatorul 04.02.04.- “cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 9 mii lei;
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(3) se aproba majorarea veniturilor la indicatorul 11.02.06.-“ sume defalcate din taxa pe valaore 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale “ cu suma de 10 mii lei;

(4) se aproba repartizarea sumei de 15 mii lei la indicatorul 43.02.08-“subventii primate de la 
Consiliul Judetean pentru situatii de urgenta.

Art. 3. La cheltuieli se aproba repartizarea sumei de 15 mii lei la capitolul 61.02.50-“ alte cheltuieli in 
domeniul ordinii publice si sigurantei nationale , subcapitol 20.02-bunuri si servicii;

Art. 4. Bugetul local al comunei Valcelele pentru anul 20120, rectificat conform art.1-3 este prezentat inh
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. Secretarul delegate al comunei Valcelele va comunica prezenta hotarare autoritatilor si institutiilor
interesate.

Presedinte de sedinta                                                                                                         Contrasemeneaza

DRAGU ILIE                                                                                                                   Secretar delegat

                                                                                                                                   HOLBAN CATELUTA

Această  hotărâre  a  fost  adoptată  de Consiliul  Local  al   Comunei  Valcelele  în  şedinţa din data  de

30.04.2020,  cu  respectarea  prevederilor  art.  139,  alin.  (1)   din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul

Administrativ, cu un număr de        voturi pentru,         abţineri şi        voturi împotrivă, din numărul

total de         consilieri în funcţie şi         consilieri prezenţi la şedinţă.
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