
R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

JUDEŢUL TIMIS                                                 

ORAŞUL DETA                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

H O T Ă R Â R E A 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020. 

 

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

              Având în vedere referatul nr. 3.672/2020 al Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite 

şi taxe al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2020, referatul de aprobare al Primarului oraşului Deta şi avizul Comisiei 

Economice; 

              În conformitate cu art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare şi art. 129 alin.(2), litera „b” și 

alin.(4), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

               În temeiul art. 139 și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

HOTĂRĂŞTE : 

 

               Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, după 

cum urmează: 

               Se suplimentează la venituri: 

      - Subcap. A43.31.00 “Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 

2014-2020” , cu suma de 87,00 mii lei. 

      -Subcap. A48.04.01 ,,Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,, cu suma de 

263,00 mii lei(FEADR). 

               Se suplimentează la cheltuieli: 

- Subcap. A51,01.03 ,,Autorități executive,,  Titlul II ‘Bunuri și servicii”, cu suma de 70,00 mii 

lei; 

- Subcap. A70.50.00 ,,Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale,, 

Titlul X “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020”, cu suma de 350,00 mii lei. 

               Se reduce la cheltuieli: 

     -Subcap. A54.05.00 ,,Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale,, Titlul II ,,Bunuri și  

servicii,, cu suma de 70,00 mii lei. 

 

               Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : 

                          - Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş ; 

                          - Consiliului Judeţean Timiş ; 

                          - Primarului Oraşului Deta ; 

                          - Compartimentului Administraţie publică, secretariat al Primăriei oraşului Deta ; 

                          - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ; 

                          - D.G.F.P. Timiş ; 

                          - Trezoreriei oraşului Deta. 

 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             Consilier LUCIAN-NICUȘOR IOȚCOV.                         Contrasemnează, 

                                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                          CORALIA SCULEAN. 

 

Nr.  70   din  5  mai  2020. 


