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HOTĂRÂREA Nr.19
din 28 mai  2020

privind aprobarea rectificării bugetului local
al  comunei  Recea,  pe  anul  2020

 Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data  de
28  mai 2020;

Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primar, raportul compartimentului financiar-contabil,
avizul secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – pentru activităţi economico-
financiare;

 Având în vedere Decizia nr 7/22.04.2020 privind repartizarea influenţelor sumelor defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 şi a cotelor din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 conform OUG 50/2020;

În conformitate cu prevederile:
a). art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Constituţia României,

republicată;
b). art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c). Legii bugetului de stat pe anul 2020,  nr. 5/2020;
d). art.39 alin(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi completată;

             e)  Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. a) şi ale art. 139  din Ordonanța de urgență

nr.57/2019 privind Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,

ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Recea,judeţul Maramureş, pe
anul 2020 după cum urmează:
VENITURI TOTAL                                                                   18.000

Cote defalcate din impozitul pe venit                                        -6.000
Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit              -16.000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare                              40.000

CHELTUIELI TOTAL                         18.000
Cap 55.02 Tranzacţii privind datoria publica                           10.000

            Dobanzi aferente credit intern                                      10.000
   Cap 67.02 Cultura                                                                         -22.000
        Cheltuieli materiale (organizare evenimente culturale)             -22.000

Cap 74.02 Protectia mediului                                                         30.000
Cheltuieli materiale (plata servicii salubrizare Drusal)             30.000

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş, Biroul
financiar-contabil,  Primarului  şi secretarului comunei Recea;

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
           Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                                              Contrasemnează

                                                                             Secretar General,
Maria PETRUȘ

Recea la 28 mai 2020
 Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15
 Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru
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