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 HOTĂRÂREA NR.25 
  din 23.12.2020 

Privind: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 
 
 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 3187/18.12.2020; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă 
ordinară, online-audio, în data de 23.12.2020; 
    Având în vedere: 
    -H.G. nr. 1100/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,  prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale ; 
   -referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 3188/18.12.2020; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, 
înregistrat sub nr. 3189/18.12.2020; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
    În baza prevederilor: 
   -  HCL nr. 20 din 17.02.2020 Privind: aprobarea bugetului local pe anul 
2020 și estimări pentru anii 2021-2023;  
  -   Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 bugetului de stat pe anul 2020; 
            -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;          
          În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, 
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 



Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Valea Marului pe 
anul 2020 dupa cum urmeaza:  
 

DENUMIREA INDICATORILOR 
cod      

indicator 
BUGET 

APROBAT 
INFLUENTE  

( -/+ ) 
BUGET 

RECTIFICAT 
TOTAL VENITURI 49.02 27733 10 27743 

SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 3330 10 3340 
Sume defalcate din taxa pe valoare 

adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

11.02.06 2486 10 2496 

 
 

                    Cheltuieli  

DENUMIREA INDICATORILOR 
cod      

indicator 
BUGET 

APROBAT 
INFLUENTE  

( -/+ ) 
BUGET 

RECTIFICAT 

TOTAL CHELTUIELI 50.02 28103 10 28113 
TRANSPORTURI 70.02 11952 10 11962 

TITLUL II – BUNURI SI SERVICII 20 527 10 537 
 
 
 
 Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotararii se 
insarcineaza primarul comunei Valea Marului si biroul financiar-contabil, 
impozite si taxe locale. 
 

          Art. 3. - Secretarul  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  
transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităţilor, instituţiilor  şi  persoanelor  fizice  
şi  juridice  interesate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de 
internet www.primariavaleamarului.ro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                                                                     
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                Dumitrașcu Maranda 


