
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDETUL    IALOMIŢA 

HOTARARE
Privind   aprobarea rectificării bugetului comunei Cosereni pe trimestrul II, anul 2020

Consiliul local al comunei Cosereni, judetul Ialomita, 
Având  în vedere:
- proiectul rectificării bugetului local pe trimestrul II anul 2020  întocmit de primarul comunei  cu 

nr.17/ 04.05.2020   si referatul de aprobare cu nr. 73/04.05.2020 ;
- Raportul  de specialitate cu nr.   77/08.05.2020  întocmit de  Biroul financiar contabil ;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 93/18.05.2020;

Tinând cont de:
- Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 50/30.04.2020 privind aprobarea repartizării  pe 

bugetele locale ale UAT –urilor  din judeţ a unor sume defalcate din  unele venituri  ale bugetului 
de stat pe anul 2020, comunicată cu adresa  nr. 8733/E/30.04.2020;

- adresa  AJFP  Ialomita cu nr. ILG STZ 4355/23.04.2020;
- HCL nr. 2/ 20.02.2020 prin care s-a aprobat bugetul local al comunei Cosereni pe anul 2020;
- Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2020  nr. 5/ 2020; 
- prevederile art.  19 alin (1) lit. a) si art.  39 alin (6)  din Legea nr. 273/  2006 privind finantele 

publice locale.

 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv art. 139, alin. (3),
lit. a) si art. 196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, adopta   prezenta 

H O T Ă R Â R E:

Art.1  Se aprobă rectificarea  bugetului de venituri al comunei  Coşereni pe  trimestrul II, anul 2020, 
cu  suma  de  - 20700  lei, conform anexei  la prezenta hotǎrâre.

Art. 2 Se aprobǎ utilizarea sumei de  33000 lei din excedentul anilor precedenţi  - Secţiunea 

dezvoltare,  pentru  investiţii, astfel cum este prevǎzut în anexa la prezenta hotǎrâre.

Art. 3 Primarul comunei împreunǎ cu personalul din cadrul Biroului financiar contabil, impozite si 

taxe, achizitii publice si investiţii,   va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin  publicare in Monitorul oficial al 

comunei Cosereni, pe site-ul propriu: www.primariacosereni.ro prin grija Secretarului General al comunei  

Cosereni si va fi comunicatǎ Primarului  comunei  si  Prefectului  judetului  Ialomita. 

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 
   TOMA  ANTON          CONTRASEMNEAZÃ,

                            Secretar General   al comunei 
               NICA     DANIELA 

Nr.  16
Adoptată la  Coşereni
Astăzi,   22   mai    2020

http://www.primariacosereni.ro/

