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HOTĂRÂRE 
Referitor la: rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul Alba 

 
Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința extraordinară din data de 

16.11.2020, ședință publică, 
 Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. 56 din 10.11.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, 
judeţul Alba; 
 - anunțul nr. 5083 din 10.11.2020 privind publicarea proiectului de hotărâre; 
 - prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 
 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 
 - adresa ABG_STZ – 12236 din 17.09.2020 a A.J.F.P. Alba; 
 - adresa nr. 898 din 10.11.2020 a Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea;  
 - referatul de aprobare nr. 56 din 10.11.2020 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre; 

- raportul nr. 5072 din 10.11.2020 al compartimentului de resort; 
 - avizul nr. 60 din 13.11.2020 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism; 
 - avizul nr. 60 din 13.11.2020 al comisiei de specialitate nr. 2 – juridică şi de disciplină, muncă şi 
protecţie socială; 

- avizul nr. 60 din 13.11.2020 al comisiei de specialitate nr. 3 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte, 

în temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL 
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
Art. 1.  Se rectifică bugetul local al comunei Săliștea, judeţul Alba, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei, 
compartimentului buget-finanțe, contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Săliștea, pentru 
ducere la îndeplinire, A.J.F.P. Alba şi Instituţiei Prefectului – judeţul Alba. 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează pentru legalitate, 
                   Linuț Gheorghe-Mircea                              SECRETAR GENERAL 
                                                            Ionescu Mihaela-Alina  

          
Săliștea, 16.11.2020                                                                                                                                                                                                               
Nr. 60 
NR. CONSILIERI ÎN FUNCȚIE NR. CONSILIERI PREZENȚI NR. VOTURI PENTRU NR. VOTURI ÎMPOTRIVĂ NR. ABȚINERI 

11 11 11 - - 

mailto:primaria_salistea@yahoo.com


 


