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ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINE$TI
JUDETUL IA$I
Tel/fax : 0232-325100 cod postal 7O745O

HOTARARB

Nr.87

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Sinegtijudelul lagi
pentru trimestrul lV al anului 2020
Consiliul local al comunei Sineqtijudelul lasi,
Analizand:

- Proiectul de hotarare nr.87 111.12.2020,
- Referatul de aprobare al Primaruluicomunei Sinestiinregistrat cu nr. 6661/11.12.2020
- Raportul de specralitate al contabilului nr,6499107.12.2020,
- Raportul de avizare pentru C.F.P. nr. 6500/07.12.2020.
Avand in vedere:
-Adresa nr.5256/10J2.2020 a Directiei Generale Regionala a Finantelor publice lasi;
-Adresa nr.4430120.10.2020 d Directiei Generale Regionala a Finantelor publice lasi
LuAnd act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local comunal.
Vazand orevederile:
- Legii nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
- Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificdrile qi completdrile ulterioa re;
lnbaza atribu;iunilor prevAzute de 129 alin. (2) lit. b)cu trimitere la alin. (a) lit. a) qiin temeiulart. 139
alin. (1 ) din O.U,G.R. nr.57 12lI9-privind Codul administrativ.

HorAnAgrE:
Art. l.- Se aprobd rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli alcomunei Sinesti, judetul lasi
pentru trimestrul lV, anul 2020,conform Anexei nr.'1, parte integranta la prezenta hotbrdre.
Art.2. - Primarulcomunei

Sinesti, judetul lasi prin aparatul propriu de specialitate va duce la indeplinire

prevederile prezentei hota rari.

.
.
.
.

Art. 3. - Secretarul

comunei va asigura publicitatea gi va comunica prezenta hotardre:
-primarului comunei -spre stiinJd gi ducere la indeplinire,
-compartimentului financiar-contabil -spre stiinJd gi conformare,
-fesponsabilului cu pagina de internet a primdriei locale,
-lnstitutiei Prefectului judeJului lasi, pentru controlul legalitdJii.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Consilier
Damiana Grigorov

Adoptata azi 18 decembrie 2020.

Contrasemnat conform
art.140 alin.1 din O.U.G.R. nr.5112019

SECRETAR GENERAL.

Anexa nr.1 la H.C.L. comuna Sinesti nr.B7l202O.

1. Suplimentarea prevederilor bugetare la aft. 11.02.06 Sume defalcate drn taxa pe

valoarea adugata pentru echilibrarea bugetului localal comunei, indemnrzalii persoane cu
handicap grav, cLt suma de 57.00 mii lei.
2. Diminuarea prevederilor bugetare la arL.1.02.02- Sume defalcate dln taxa pe valoare
adaugata pentru finantrarea cheltuielilor descentrallzate la nlvelul comunelor- pentru
finanlarea de baza a unitAtilor de invatamant preuniversitar de stat
cheltuieli prev2ute la
art. 104 alin. 2, cu suma de 2 mii lei.

-

3. Cuprinderea in prevederile bugetului local a sumei de 100,00 mii lei pentru
suslinerea obligaliilor asumate prin Acordul cu A.D.l. Braesti-Lungani cu proiectul de infiinlare
sistem de alimentare cu gaze natural, ,

4. Repartizarea sumei de 494.52 mii lei din secliunea de functrionare in cea de
dezvgltare, pentru achitarea lucrarilor executate la investiliile de pe raza comunei Sinesti la
momentul receptiei situaliilor de lucrdri.

PRIMAR.
Petru Holicov

_/z

Contabil.

