
 
HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău 

pe anul 2020 

 
Consiliul local al comunei Dobârlău 

Întrunit în şedinţă ordinară din data de 27.05.2020, sedință legal constituită, fiind 

prezentă majoritatea consilierilor în funcţie  

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău 

- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău 

- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 

comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si 

turism, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridică și de disciplină, 

muncă și protecție sociala și al Comisiei pentru activitati  social-culturale,culte, 

invatamant , sanatate  si familie, protective copii, tineret si sport  

- Avizul secretarului general al comunei nr.27/2020 

- HCL nr.12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Dobârlău pentru anul 2020 

În baza și executarea : 

- prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare, ale Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020  

În temeiul: art. 129 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) și 

art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

                                                                

                                                          HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău, pentru 

anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Dobârlău și compartimentul financiar- contabilitate. 

Art.3 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art.197 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 
    

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ    CONTRASEMNEAZA 

        IOAN ARNĂUȚ                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

       IOANA MANEA 
 

Comuna Dobârlău 

Nr.27 

27 mai 2020         

 
Prezenta HOTĂRÂRE a fost adoptată cu un număr de 10 voturi ”pentru„ 

           ( unanimitate de voturi de către consilierii prezenți la ședință)  
 

                    ROMÂNIA 

                JUDEŢUL COVASNA     

                                                                                                                                              
             COMUNA DOBÂRLĂU                                                                                             

              CONSILIUL LOCAL                                                                                              

   



                                                                                                                                            

 

Anexa la HCL nr.27/2020 

 

 

 

 

:Cod Denumire indicatori   

 

Indicator 
  Influenta       + / - 

B A 2 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE 

DEZVOLTARE 
  

040204 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale 
-13.00 

110206 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale 
22.00 

4902 TOTAL CHELTUIELI 9.00 

5102 Autoritati publice si actiuni externe -12.88 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare -16.20 

    2025 
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni 
in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor 

legale 

3.32 

51020103 Autoritati executive -12.88 

6802 Asigurari si asistenta sociala 1.00 

    510170 
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat 

sau asociere 
1.00 

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii 1.00 

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 11.88 

    2002 Reparatii curente 11.88 

700206 Iluminat public si electrificari rurale 11.88 

8402 Transporturi 9.00 

    2002 Reparatii curente 9.00 

84020303 Strazi 9.00 

      TOTAL 9.00 
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