CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

LEGISLATURA A-VII-A

PROIECT NR.53

HOTĂRÂREA NR……
PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul
2020
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
extraordinară din data de ……..09.2020, la care participă un număr de …
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 46/28.09.2020 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
septembrie-noimebrie 2020;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat sub nr.6340/17.09.2020 si
Raportul de resort al compartimentului contabilitate prin
care
propune rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Având în vedere referatul înregistrat la nr.6339/17.09.2020 prin care
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al
primarului comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul
2020;
Ținând cont de adresa Admnistratiei Judetene a Finantelor Publice
Valcea nr.VLG_STZ-16181/17.09.2020,inregistrata la sediul institutiei
noastre sub nr.6395/17.09.2020 prin care ne-a fost inaintata repartizarea
pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe
anul 2020,conform H.G nr.728/2020 prin care s-a aprobat suplimentarea
sumelor defalcate din valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale ,pe anul 2020,din Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului,prevazut în bugetul de stat pe anul 2020,pentru plata
cheltuielor cuurente și de capital,precum și adresei Ministerului Finantelor
Publice
nr.475016/17.09.2020,privind alocarea sumelor în trimestrul
III,anul 2020 ;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite
prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat la nr…../………2020 întocmit de secretarul general al comunei
Stoeneşti ;
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Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de
elaborare a proiectelor
actelor
normative
conform
Legii
nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele
publice
locale,cu
modificările
si
completările
ulterioare, ale Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020,cu
modificările și completările ulterioare ,ale H.G nr.758 /2020 privind alocarea
unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,
prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativteritoriale și cu prevederile art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile
ulterioare;
În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, cu ……….. voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti
pentru anul 2020, conform anexei ,ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire
a prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate, iar
secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de
legalitate, primarului comunei Stoeneşti, compartimentului responsabil cu
punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.
INIŢIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti,….septembrie 2020

Avizează pentru legalitate
Secretar general
Jr. Matei Gheorghe-Mihai
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LEGISLATURA A-VII-A
DENUMIRE
VENITURI
110202 Sume
Defalcate din TVA pentru
echilibrare

PROIECT NR.53
Anexa la HCL nr……/….09.2020
SUMA

DENUMIRE CHELTUIELI

-mii lei-

+ 1200,00

SUMA
-mii lei-

Cap.51.02 Autortati
publice
Art.20 bunuri si servicii

+264,00

+ 27,00
Cap.66 Sanatate
Art.71 cheltuieli capital
al.710101 constructii
investitia
Realizare acces si intrare
suplimentara in incinta
Dispensarului Medical
Stoenesti
Cap.67.02
Cultura,recreere,religie
Subcap.67020307
Camine culturale
Art.71 cheltuieli capital
al.710101 constructii
investitia
Reabilitare camin cultural
in satul Dobriceni
Subcap.670206 Servicii
religioase
Art.5912 Sustinerea
cultelor
Parohia Zmeurat
Cap.70.02 Servicii si dezv
publica
Subcap.70020501
Alimentare cu apa
Art.20 bunuri si servicii
Al.2002 reparatii curente
fantani
Art.71 cheltuieli capital
al.710101 constructii
investitia Alimentare cu apa in satul

5,50
0,50

5,00

216,50
20,50
17,00
3,50

137,00

59,00
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Suseni
Subcap.700206 Iluminat
public
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
-Modernizare sistem de
iluminat public cu lampi
led
Subcap.700207
Alimentare cu gaze
art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
Infiintare sistem de
distributie gaze naturale in
comuna Stoenesti

580,00

45,00
22,00
23,00

Cap. 84.02 Transporturi 535,00
si comunicatii
Subcap.84020301 Drumuri 35,00
si poduri
Art.20 bunuri si servicii
AL.200130 alte bun.si
500,00
prest.serv.
Al.2002 reparatii curente
-reparatii curente la statiile
de autobuz din satele
107,00
Stoenesti,Mogosesti,Budur
asti,
Dobriceni,Barlogu,Gruiu si
Piscu Mare
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
-Asfaltare drumuri satesti
in lungime de 11,10 km in
com.Stoenesti
-Modernizare
infrastructura rutiera de
interes local in comuna
Stoenesti
Cap.65.02 Invatamant
Art.20 bunuri si servicii
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Al.2002 reparatii curente

TOTAL VENITURI

+ 1200 ,00

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti, …..septembrie 2020

TOTAL CHELTUIELI

+ 1200,00

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

