
    R O M A N I A 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

COMUNA ROMÂNEȘTI 

       P R I M A R, 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
 

Privind   aprobarea   rectificării  bugetului  local  aprobat pe anul 2020 
          Consiliul local al comunei Românești, județul Botoșani, întrunit în ședința sa ordinară din 24 

august  2020 ; 

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

2152/23.04.2020   și  Referatul de specialitate nr.2153/23.04.2020  întocmit de către  d-na  

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

bugetului aprobat pentru anul 2020;  

          Văzând adresa nr.II/443 din 22.04.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Botoșani  prin care conform Deciziei nr.2/2020 a Șefului A.J.F.P. Botoșani ni s-au repartizat 

influențele asupra cotelor și sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2020; prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu 

modificările si completările ulterioare;  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:      

 
VENITURI total                                                                                                     80 ,00 mii lei, din care                                             
 

a) Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea                                    85,00 mii lei 
 Bugetelor locale        (11.02.06) 

b) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)                            -  2,00 mii lei 
c) Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit                -  3,00 mii lei 

 
CHELTUIELI total                                                                                                   80,00 mii lei,  
 
1.Cap.51.02  Autorități  executive :                                                                   45,00 mii lei 
                - cheltuieli materiale                                                                            45,00 mii lei 
 
     20.01.01. furnituri de birou      8.00 
     20.01.02. materiale pentru curățenie        12,00 
     20.01.03. încălzit, iluminat și forță motrice    2,00 
     20.01.30 . alte bunuri și servicii                         23,00 



                                                                                         
Cap  65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT                                                                                    10.00 mii lei 

- Cheltuieli  materiale                                                                                 10.00 mii lei 
d.c. 20.01.02 – materiale pentru curățenie                                                10.00 mii lei 

 
2. Cap.70.02.06 ILUMINAT  PUBLIC                                                                    25 .00 mii lei 
   - cheltuieli materiale                                                                                           25.00 mii lei 
20.01.30 –bunuri și servicii                                                                                   25.00 mii lei  
 
        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. 

 
PRIMAR, 

Ing.BUZOIANU DUMITRU 
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