ROMÂNIA

JUDEȚUL MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ
HOTĂRÂREA
nr. 10 din 27.03.2020

cu privire la rectificarea bugetului local al comunei BICAZ , pe anul 2020

Consiliul local al comunei Bicaz,judetul Maramures, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 martie 2020 ;.
Avand in vedere;
§ Expunerea de motive a primarului comunei, domnul Mitre Dorin
§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bicaz;
§ Raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei comunei Bicaz
§ Sumele alocate prin Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr.29/28.02.2020 din sume defalcate din taxa pe valoare
adaugata pentru drumuri comunale,
§ Sumele alocate prin Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr.53/28.02.2020,din fondul constituitla dispozitia consiliului
judetean(cod04.02.05)pentru sustinerea programelor de dezvoltarelocala,pentru sustinerea programelor de infrastructura care
necesita cofinantare locala pe anul 2020 precum si cheltuieli de functionare,reprezentand cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale;
§ Legea nr.5/2020 , Legea bugetului de stat pe anul 2020 ;
§ Prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
§ Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor articolului 129 alineatul (2) litera b aliniatul 4 lit.a ale art.139 alin.1 si art.196 alin (1) lit.( a) din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTARESTE:

Articolul 1 Se aproba rectificarea bugetului local al comunei BICAZ pe anul 2020 astfel:
INFLUENTE IN PLUS LA VENITURI
INFLUENTE IN PLUS LA CHELTUIELI

.................................. 350.000 lei
..................................350.000 lei

-cap.70.02.alimentare cu apa.............................................150.000 lei
-cap.74.02 canalizare..........................................................150.000 lei
-cap.84.02 transporturi........................................................50.000 lei
Articolul 2 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica :
Institutia Prefectului Judetului Maramures ;
AJFP Maramures ;
Compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Bicaz ;
Primarului comunei Bicaz ;
Dosar sedinta ;

Președinte de ședință,

Onorel BOJAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BICAZ,

Niculaie TĂMĂSAN
cu atribuții delegate specifice secretarului general

