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

        JUDETUL    IALOMIŢA 

HOTARARE
Privind   aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cosereni 

pe trimestrul I, anul 2020

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

nr.  13/ 20.03.2020 si referatul de aprobare cu nr.  32/ 20.03.2020 ;
- Raportul  de specialitate cu nr.  44/20.03.2020 întocmit de  Biroul financiar contabil ;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.51/24.03.2020;

Tinând cont de:
- 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 (1) Se aprobă rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al comunei Coşereni, la nivelul 

trimestrului I - anul 2020,  cu suma de  70.000  lei.

(2) Detalierea veniturilor  si cheltuielilor se regăseşte în anexa  care face parte integrantǎ din prezenta 

hotǎrâre. 

Art. 2  Biroul financiar contabil  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei si va fi
publicatǎ  pe  site-ul  propriu:  www.primariacosereni.ro  in  Monitorul  Oficial  local  prin  grija  secretarului
general al comunei Coşereni.

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 
 STĂNICĂ   CARMEN        CONTRASEMNEAZÃ,

                            Secretar General   al comunei 
               NICA     DANIELA 
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