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             HOTARAREA NR. 57
           din 24.09.2020           

PRIVIND: rectificarea Bugetului de venituri si cheltueli al comunei Bordei Verde pentru anul fiscal
2020;

                Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta extraordinara in
data de 24.09.2020;

Avand in vedere:
-  adresa nr.35.622 din 17.09.2020,comunicata de AJFP Braila privind suplimentarea sumelor

defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 din fondul de
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,prevazut in bugetul de stat pe anul 2020 si alocarea acesteia
bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale din judetul Braila,pentru plata cheltuelilor curente si
de capital;

-   prevederile art.1 si  art.2 din HG 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
administrativ-teritoriale;

-  referatul de aprobare al Primarului comunei,inregistrat sub nr.4703 din 18.09.2020;
-   raportul  de  specialitate  al  compartimentului  financiar  -contabil,inregistrat  sub  nr.4700 din

18.09.2020 ;
- prevederile HCL nr.16 din 14.02.2020 de aprobare a bugetului local pe anul 2020;
- prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020;
- prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale,actualizata;
- prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin.4, lit.a) ,  art. 139,alin.1 si alin.3 lit.a si art. 196

alin.1 lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

HOTARASTE :
Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltueli al comunei Bordei Verde pentru

anul fiscal 2020, conform anexelor , parti componente din prezenta hotarare;
Art. 2  Primarul comunei si   Compartimentul financiar-contabil,  vor lua masurile necesare in

vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari;
Art. 3  Prezenta hotarare va fi facuta public prin afisare la sediul institutiei si  comunicata in

termenul  legal,Institutiei  Prefectului  Judetul  Braila,Primarului  comunei,compartimentului  financiar
contabil ,cat si celor interesati  prin grija secretarului general al UAT.

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA,
                Aurel Petrea                                                                                 Secretar general comuna
                                                                                                                               Viorel Zodila
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NR. 4703 din 18 .09.2020

             REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind: rectificarea Bugetului de venituri si cheltueli al comunei Bordei
Verde pentru anul fiscal 2020;

 
Avand in vedere raportul de specialitate a-l compartimentului de resort ,inregistrat sub 

nr.4700/18.09.2020;
             Tinand cont de prevederile 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
administrativ-teritoriale;

Potrivit art.129 alin.(1) si alin.(4), lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificarile si completarile ulterioare şi art.39 alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea bugetului local reprezintă dreptul şi în
acelaşi timp obligaţia Consiliului Local. 

Legea nr.273/2006,  privind  finanţele  publice  conţine  la  art.  5  alin.(2),  art.19(2)  şi  art.20
alin(1) lit.”c” prevederi referitoare la rectificările bugetare. Astfel, pe parcursul exerciţiului bugetar,
autorităţile  deliberative pot  aproba rectificarea/modificarea  bugetelor ca urmare  a unor propuneri
fundamentate  ale  ordonatorilor  principali  de  credite.  Rectificarilor  bugetelor  locale  li  se  aplică
aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.

Proiectul de buget pentru comuna Bordei Verde pe anul 2020 a fost aprobat prin Hotărârea
nr.16 din 14.02.2020.

La această dată este necesară o rectificare a bugetului local la partea de venituri si la partea
de cheltueli conform adresei nr.35.622/17.09.2020 transmisa de AJFP Braila,  privind suplimentarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 din
fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,prevazut in bugetul de stat pe anul 2020 si alocarea
acesteia bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale din judetul Braila,pentru plata cheltuelilor
curente si de capital;

Toate rectificarile propuse sunt detaliate pe capitole şi destinaţii în raportul de specialitate
intocmit de compartimentul financiar contabil. 

Ca  urmare  a  celor  expuse  mai  sus,  vă  supun  aprobării  proiectul  de  hotărâre  privind
rectificarea bugetului local al comunei Bordei Verde pe anul 2020. 

        PRIMAR, 
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COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALE A 
COMUNEI,BUGET FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA 
MEDIULUI SERVICII SI CONTROL

NR.             din 23.09.2020

                                                         RAPORT DE AVIZARE

a proiectului de hotarare privind – rectificarea Bugetului de venituri si cheltueli al
comunei Bordei Verde ,pentru anul fiscal 2020 

                      Comisia mai sus amintita,intrunita in sedinta de lucru a ,luat in discutie Proiectul 
de hotarare amintit mai sus insotit de referatul de aprobare al Primarului si raportul intocmit de 
compartimentul financiar contabil, parti componente a prezentului proiect de hotarare.
                     Membrii comisiei au analizat si adresa AJFP Braila nr.35.622/17.09.2020 cat si 
dispozitiile 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 administrativ-
teritoriale  ;
                     In urma analizei materialelor prezentate , membrii  comisiei de specialitate, 
avizeaza Fvorabil  prezentul  proiect de hotarare,  inaintand-ul  Consiliului Local in vederea 
discutarii si aprobarii.

                         PRESEDINTI 
                           Bicoiu Dan
                           
                          

                                                                                        SECRETARI  COMISII
                                                                                                Miclaru Angelica
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