
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
                                                                                                            

   H O T A R A R E
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

          Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
             Vazand referatul de aprobare  intocmit de primarul  comunei , inregistrat la 
nr.5387/10.12.2020;
           Examinand raportul de specialitate  intocmit de d-na Petrescu  Maria, ef  birou ș
contabilitate, financiar, impozite i taxe locale, achizi ii publice, ș ț  inregistrat sub 
nr.5388/10.12.2020;
              Avand in vedere prevederile  Legii nr.5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020, 
art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum  i  O.U.G nr.50/2020, privind rectificarea bugetului de stat pe ș
anul 2020.       
           Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
           In temeiul dispozitiilor art.129, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”a” ,  art.139 alin.(3) lit.a,
precum i art.196 alin.(1) lit.a din ș OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE:
                   Art.1. – Bugetul  de venituri si cheltuieli  pe anul 2020, aprobat prin Hotararea  
Consiliului Local nr.7  din 18.02.2020, se modifica conform anexei  nr.1, ce face  parte 
integranta din prezenta hotarare.
                  Art.2. – Bugetul de venituri si cheltuieli pe sectiuni de functionare si dezvoltare, 
pentru anul 2020, se  modifica conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta 
hotarare.
                   Art.3. –Lista obiectivelor de investi ii pentru anul 2020 se modifică conform ț anexei
nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                  Art.4. – Primarul comunei si contabilul Primariei vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
                  Art.5. – Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate 
prezenta hotarare.              

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ASANDEI IOAN

                                                                                    CONTRASEMNEAZA,
                                                                                     SECRETAR GENERAL

NR. 50                                                                                                           URSACHE ELENA                          
DIN 11.12.2020

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume de bani

din bugetul local 

  Consiliul Local al  comunei Baltatesti, judetul Neamt;
           Vazand raportul  de specialitate întocmit de d-na Petrescu Maria, ef birou financiar-ș
contabil, înregistrat sub  nr.5390/10.12.2020.
            Analizand referatul de aprobare intocmit de d-na  Acozmei Emilia, primarul comunei
Băl ăte ti. ț ș
             Avand in vedere prevederile:
           -  Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
               Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.

    În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”a”,  art.139, alin.(3), precum i ș
art.196 alin.(1)  lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE

         Art.1. – Se aproba alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local  pentru cadourile
elevilor si prescolarilor de la scolile din comuna, cu ocazia Pomului de Craciun.

  Art.2. – Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
       Art.3. – Secretarul  comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si  autoritatilor
interesate.

PRESEDINTE  DE SEDINTA,
ASANDEI  IOAN

Nr.51                                                                                            CONTRASEMNEAZA,
Din 11.12.2020                                                                             Secretar, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12
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