ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotărâre
privind: rectificarea bugetului de cheltuieli –secţiunea de funcţionare a bugetului de venituri proprii
şi subvenţii al comunei Gohor, judeţul Galaţi pe anul 2020
----------------------------------------------------------------------------------------Iniţiator: Sîrghie Gelu – primarul comunei Gohor, judeţul Galaţi, validat prin Sentinţa
Civilă nr. 1439/24.06.2016 a Judecătoriei Tecuci;
----------------------------------------------------------------------------------------Nr.de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1401/03.04.2020
----------------------------------------------------------------------------------------Consiliul local al comunei Gohor, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
08.04.2020;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 1401/03.04.2020;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al
primarului comunei Gohor, înregistrat sub nr. 1402/03.04.2020;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local al
comunei Gohor;
Având în vedere prevederile art. 19, alin.2 si art. 49 alin. 4, 6 si 7 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand în vedere prevederile art 129 alin. (2) lit. b) și alin. 4) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În baza art. 139, alin. (1), ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli –secţiunea de funcţionare a bugetului de
venituri proprii şi subvenţii al comunei Gohor, judeţul Galaţi pe anul 2020, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta, astfel:
Se rectificî bugetului local de cheltuieli cu suma de
Buget local SF venituri:
Astfel: 42.02.41
buget local SF cheltuieli :
astfel:
cap 51.01.01.01
cap 51.02.01.09
cap 66.02.08
cap 70.02.01.09
cap 61.02.30.30

= 120 mii leI
+ 74 mii lei
+ 74 mii lei
+ 74 mii lei
– 10 mii lei
– 10 mii lei
+ 74 mii lei
- 26 mii lei
+ 46 mii lei

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa primarul comunei Gohor prin
compartimentul financiar-contabil, iar cu comunicarea către toate persoanele și instituțiile interesate,
secretarul general al comunei Gohor.
Preşedinte de şedinţă,
Vasile LĂBUȘ

Total
consilieri
Prezenți
Pentru
Impotrivă
Abțineri

13
13
13
-

Contrasemnează,
Secretar general,
Adriana Iulia ONICA

