
    R O M A N I A 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

COMUNA ROMÂNEȘTI 

       P R I M A R, 

  H O T Ă R Â R E 
 

Privind   aprobarea   rectificării  bugetului  local  aprobat pe anul 2020 
          Consiliul local al comunei Românești, județul Botoșani, întrunit în ședința sa ordinară din 

11.12. 2020 ; 

          Având  în  vedere  referatul de aprobare  a primarului  comunei  Românești, cu nr. 

5999/04.12.2020 și  Referatul de specialitate nr.5998/04.12.2020  întocmit de către  d-na  

Chiorescu Mihaela, inspector in cadrul compartimentului contabilitate, cu privire la rectificarea 

bugetului aprobat pentru anul 2020;  

          Văzând adresa nrII/ 1148 din 10 12 2020 a  Administratiei Judetene a Finantelor Publice 

Botosani privind suplimentarea sumelor defalcate  din taxa pe valoare adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020  art 1, precum si suplimentarea cheltuielilor pentru 

realizarea unor obiective de investitii se fac urmatoarele modificari bugetului initial, prevederile 

Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificările si completările ulterioare; ale 

art.1 din HGR nr.758/2020; ale art.129  alin .4 lit.,,a,, din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  ; 

în temeiul art. 129 alin. (1) și alin.(3), lit. „c”,  art. 139 alin.(1) şi alin.(3) art. 196, alin. (1), lit. 

„a” şi art.197 din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ;  

H O T A R A S T E  : 

         Art.1.  Se aprobă rectificarea   unor capitole și  subcapitole de cheltuieli, ale bugetului local în 

vederea asigurării necesarului pentru plati  curente  până la sfârșitul anului 2020 după cum 

urmează:        

  SECTIUNEA FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE     
 
VENITURI total                            ,                                                                          79,00 mii lei,din care 
1.Sume defalcate din tva pt echilibrare bugete locale  - (11.02.06)             79,00 mii lei   
 
CHELTUIELI total                                                                                                     79,00 mii lei 
1.Cap.51.02.01.03 Autoritati executive                                                              -9.00  
 
Titlul Bunuri si servicii                                                                                            -14,00  
20.01.03-incalzit,iluminat si forte motrice                                                            1,00 
20.06.01-deplasari interne,detasari,transferari                                                  -1,00 
20.13     -pregatire profesionala                                                                           -14,00  
 
Titlul  Active nefinanciare                                                                                         5,00  
71.01.03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                          5,00  
2.Cap.65.02 Invatamant                                                                                           1,50 
                                     



1.65.02.03.01-Invatamant prescolar                                                                       -5,00 
 
Titlul bunuri si servicii 
20.01.30  alte bunuri si servicii                                                                                -5,00     
 
2.65.02.04.01 -Invatamant secundar inferior                                                        0,00 
 
Titlul  Bunuri si servicii                                                                                               0.00 
20.01.01-furnituri de  birou                                                                                      2,00 
20.01.02-materiale pt curatenie                                                                             -2,60                                        
20.01.03 –incalzit,iluminat si forta motrice                                                            6.00 
20.01.04-apa, canal,salubritate                                                                                3,80                                    
20.01.05-carburanti si lubrefianti                                                                          10.00     
20.01.07-transport                                                                                                    -8,50 
20.01.30-alte bunuri si servicii                                                                                  5,00   
20.02     -reparatii curente                                                                                       -2,40  
20.04.04-dezinfectanti                                                                                            -10.00  
20.13-pregatire profesionala                                                                                    -3.30   
 
Titlul Active nefinanciare                                                                                             6,50 
71.01.03-mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                             6,50 
 
3.Cap.68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate                              79,00 
57.02.01-Ajutoare sociale in numerar                                                                   79,00 
 
4.Cap.70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale                                       -25,00 
Titlul Bunuri si servicii 
20.01.03-incalzit iluminat si forta motrice                                                          -25,00 
 
5.Cap.70.02.50 ALTE SERVICII IN DOM LOCUINTELOR DEZV COM                   0.00 
Titlul Bunuri si servicii                                                                                                  0,00 
20.01.30-alte bunuri si servicii                                                                                  -5.00 
20.05.30-alte obiecte de inventar                                                                              5,00 
 
6.Cap.84.02.03.01 DRUMURI SI PODURI                                                                32,50 
Titlul Bunuri si servicii                                                                                                  32,50 
20.01.06-piese de schimb                                                                                            25,00 
20.01.30-alte bunuri si sevicii                                                                                       7,50 
 
        Art.2.  Compartimentul  contabilitate  va duce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri. 
       Art.3 . Un  exemplar din prezenta  hotărâre  se va comunica  Instituției Prefectului județului 

Botoșani pentru controlul legalității actelor, câte un exemplar domnului  primar ,compartimentului 

contabilitate,  și un exemplar se va afișa  pe site-ul instituției. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                Contrasemnează, 
Consilier,   Ghiviziu Dorel                                              Secretar general comună, 
                                                                                                Rusu Magdalina 
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