ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
HOTARAREA
NR.10 DIN 19.05.2020
Privind rectificarea bugetara pe anul 2020
Consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt, întrunit în şedinţă ordinara în data
de 19.05.2020, în prezenţa unui număr de 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie, şedinţa
fiind publica;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 1436 din 15.05.2020.
Avand in vedere prevederile art. 19 alin (2) din Legea nr. 273/2006;
In conformitate cu prevederile art.139, alin (1) ale art,196, alin.(1) lit a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
H O T A R A S T E:
Art.1.- (1) Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel:
BUGET LOCAL 2020
- VENITURI TOTALE 5.365.000 lei
- CHELTUIELI TOTALE 5.645.820 lei .
La partea de venituri –
- Capitolul 11.02.06- cote defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale se suplimenteaza cu suma de 19.000 lei( cf. Deciziei sefului administratiei
financiare Neamt);
- Capitolul 04.02.04- cote defalcate din impizitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale se diminueaza cu suma de 6.000 lei ( cf. Deciziei sefului administratiei financiare
Neamt);
- Capitolul 04.02.01- cote defalcate din impozitul pe venit se diminueaza cu suma de –
1.000 lei ( cf. Deciziei sefului administratiei financiare Neamt)
La partea de cheltuieli
- Capitolul 61.02, titlul 71.02.03 – alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei
nationaleaparatura si alte active coporative – se suplimenteaza cu suma de 42.000 lei.
- Capitolul 51.02, titlul 20.01.30- bunuri si servicii – se diminueaza cu suma de 30.000 lei;
- Capitolul 51.02.-, titlul 10.01.01 – salarii de baza – se diminueaza cu suma de 20.000 lei;
- Capitolul 61.02.50, titlul 20.01.30.- bunuri si servicii se suplimenteaza cu suma de
10.000 lei;

- Capitolul 61.02.50 , titlul 10.01.01 salarii de baza – se suplimenteaza cu suma de
20.000 lei
Art.2.- Primarul si contabilul aparatului propriu al Primarului , vor asigura
aducerea la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3.- Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate, in
copie, prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
C O N S I L I E R,
CIUBOTARIU IOAN
Hotarare adoptata cu 11 voturi pentru .
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