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                      HOTĂRÂRE 

          Nr.13 din 30.04.2020 

Privind rectificarea  bugetului local al comunei  Tămășeni pe anul 2020  și a listei de 

investitii 

 

     Consiliul Local al comunei Tămășeni,județul Neamt întrunit în  ședință ordinară                          

     Avand in vedere prevederile Legii  nr.5/2020  privind Bugetul de Stat  pe anul 2020 ,Legea 273/2006 

privind finanțele publice locale și  adresa  ANAF   nr.9263/22.04.2020 

     Ţinând cont de referatul de aprobare al  primarului com.Tămășeni  nr.2372 din 23.04.2020 , raportul 

biroului de specialitate înregistrat sub  nr.2373 din 23.04.2020 și avizele comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliului local 

    În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, 

alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Adoptă prezenta, 

                                                                        

HOTĂRÂRE : 

 

     Art.1.Se aprobă rectificarea  bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2020  și estimările pe anii 

2021-2023   conform anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta. 

    Art.2.Se aprobă rectificarea bugetul local al comunei Tămășeni pe anul 2020  și estimările pe anii 

2021-2023-secțiunea de funcționare conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta. 

    Art.3.Se aprobă rectificarea bugetul local al comunei Tămășeni pe anul 2020 și estimările pe anii 

2021-2023-secțiunea de dezvoltare conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta . 

     Art.4.Se aprobă   rectificarea listei   de investitii pentru anul 2020 sursa A –buget local, situaţie anexă 

nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.5.Se aprobă rectificarea  bugetul institutiilor publice  și  activităților  finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 conform anexei nr.5 care face parte 

integrantă din  prezenta hotărâre. 

    Art.6.Se  aprobă rectificarea bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023,secțiunea de funcționare conform anexei nr.6 

care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

    Art.7.Primarul comunei Tămășeni,prin biroul financiar contabil,impozite și taxe locale va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    Art.8.(1)Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului 

cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului com.Tămășeni. 

              (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 

publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni www.comunatamaseni.ro 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  Consilier local,                                                          Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

ENĂȘOAIE SIMONA                                       Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                                    Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA 
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