ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Referitor la: rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul Alba
Având în vedere:
- 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. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. a, b, 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 nr. 516 din 22.07.2020 a Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea,
în temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările şi completările ulterioare,
PROPUNE:
Art. 1. Rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul Alba, conform
anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. După adoptare hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. După adoptare hotărârea se va comunica, 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.
INIŢIATOR,
PRIMAR
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL

Avizează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA

NR. ______ DIN _________

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul
Alba
Având în vedere:
- prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, conform cărora:
„(1) Bugetele (...) se aprobă astfel:
a)bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor
externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
după caz;
b)bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de
subordonarea acestora.
(2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba
rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1),lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a
unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor
bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora,
cu excepţia termenelor din calendarul bugetar”.
- prevederile art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. a, b din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa nr. 516 din 22.07.2020 a Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea,
propun adoptarea hotărârii în forma în care proiectul de hotărâre a fost iniţiat.
INIŢIATOR,
PRIMAR
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL

