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HOTĂRÂREA NR. 19
din 30.04.2020
privind: rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2020,prin majorare de
venituri şi cheltuieli

J

Iniţiator: Vasile Cârjeu .primarul comunei Corod,judeţul Galaţi
Nr si data depunerii proiectului de hotărâre : 3669/29.04.2020

Consiliul Local al comunei Corod, judeţul Galaţi .întrunit în şedinţa ordinară
din 30.04.2020
Luând act de:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Corod ,în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 3675/29.04.2020;
-Raportul Biroului financiar-contabil,impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corod.înregistrat sub nr. 2247/12.03.2020;
- Contractul de finanţare nr. 5322/28.05.2019 cu A N C P I;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 14,alin.(5) din Legea 273 din 2006 privind finanţele publice locale,
actualizată;
- art.129,alin.(4),lit."a” din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
In temeiul art. 196 lit.„a' din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Corod pe anul 2020 prin
majorare de venituri şi cheltuieli.după cum urmează:
Mii lei
V e n itu ri

I n d ic a t.
b u g e ta r

B uget

M a j o r ă rrîi

Ui
B uget

r e c tif ic a t

in itia l

1 4 8 ,6 0
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea
lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul Programului
| National de Cadastru si Publicitate Imobiliară
Se suplimentează creditele bugetare la cap.70.02.50 (alte servicii in domeniul locuinţelor,
serviciilor si dezvoltării comunale) după cum urmeaza :
Mii lei
Majorări | Buget
Indicator Buget
Cheltuieli
4 3 .0 2 .3 4

0

+ 1 4 8 ,6 0

bugetar

initial

rectificat

Cap 70.02.50 (alte servicii in domeniul locuinţelor,
serviciilor si dezvoltării comunale) :
203030
195,40
+148,60
344
Art.2.(1) Primarul comunei Corod răspunde de aducerea a îndeplinire a prezentei
hotărâri prin compartimentele de specialitate;
(2) Secretarul general al comunei Corod, judeţul Galaţi, va asigura
transmiterea şi comunicarea prezentei hotărâri prin Compartimentul Relaţii cu Publicul.

L u c ră ri sistem atice d e c a d a s tru

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Neculai TOCU

Contrasemnează
Secretar general al comunei
Casandia GRECLJ

