ROMÂNIA
Judeţul Harghita
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

H O T Ă R Â R E A/ proiect
Nr. ___ din 12 iunie 2020
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
Consiliul local al comunei Tulgheş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
extraordinară din 12 iunie 2020,
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Tulgheş înregistrat la nr. 2377 din
10.06. 2020;
Raportul Compartimentului Financiar, Contabil, Taxe şi impozite înregistrat la
nr. 2378 din 10.06.2020;
Art.19 alin.(2) şi art.20 alin.(1), lit.c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Local Tulgheş nr. 6 din 20.02.2020 privind aprobarea
bugetului general al Comunei Tulgheş pe anul 2020, rectificat prin Dispoziția
primarului nr. 39 din 25.03.2020 și HCL nr. 11 din 11 mai 2020;
Decontarea cheltuielilor ocazionate de izolarea preventivă a angajaților
Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Tulgheș pentru perioada 11.04
- 14.05.2020;
Ținând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de __
voturi din numărul total de consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege –
majoritatea absolută, conform art.139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,
În conformitate cu dispoziţiile art.129 alin. (2), lit. b) coroborat cu alin.(4) lit.a)
din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TULGHEŞ, adoptă prezenta hotărâre:
Art.1.- Bugetul local pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
nr. 6 din 20.03.2020 se rectifică cu suma de 63,64 mii lei la partea de venituri şi
cheltuieli, conform anexelor nr. 1- 2, după cum urmează:
A. Se suplimentează veniturile cu suma de 63,64 mii lei la cod indicator
43.02.41. “Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu
indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate în
izolare preventivă la locul de muncă”;
B. Se suplimentează cheltuielile cu suma de 63,64 mii lei la cod indicator
61.02.50. ”Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale”
Titlul II Bunuri și servicii, cod indicator 20.30.30. “Alte cheltuieli cu bunuri și
servicii”
Art.2.- Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3.- Doamna, Peter Elisabeta îndeplinind funcţia de referent cu atribuţii şi
responsabilităţi în domeniul financiar contabil se obligă să efectueze înregistrările
impuse de prezenta hotărâre în evidenţele contabile.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita, Primarului comunei Tulgheş, Compartimentului financiar-contabil şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu www.tulghes.ro .

Iniţiator
Primar
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general U.A.T.
Zaharia Constantin
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