
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FOCURI, JUDETUL IASI

HOTARAREA NR21

(privind aprobarea rectificdrii bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II anul 2020)

Consiliul Local al comunei Focuri, judetul Iasi;

Avilnd invedere:
- adresa nr.610 clin 17.03.2020, primitd de la Scoala Profesionala Focuri, prin care '

solicit[ utilizarea excedentului anilor precedenti din sursa E venituri proprii la urmitoarele

aliniate bugetare: 20.Ozreparatii curente in sum[ de 12.100 lei si aliniatul 20.05.30 alte obiecte

de inventor in suml de 20.000 lei;

- referatul nr.1098 din24.03.2020 intocmit de compartimentul financiar, taxe si

impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Focuri, judetul Iasi prin care

propune ttilizareaexcedentului anilor precedenti din sursa E astfe in sumd de 32.100 lei;

proiectul de hot6r6re nr.1099 din24.03.2020, initiat de primarul comunei Focuri in

conformitate cu prevederile art.136 alin. 1) din o.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ,

prin care aprob[ solicitarea $colii Profesionale Focuri;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate, reunite

Focuri;
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modifi cdrile si comPletlrile

ulterioare;

In temeiul art.l}g alin.4, litera a) si art 196 alin.1 liteara a) din O.U.G. nt.5712019 privind

Codul Administrativ,

Art.l - Se aprobd modificarea bugetul de venituri proprii si subvenlii pe trimestrul II anul

2020, pentru utilizarea sumei de 32.100 lei din excedentul anilor precedenti sursa E astfel:

La subcapitolul 65020401 inv.6!5m dnt g\mnazial la partea de cheltuieli in trimestrul II

din cadrul Consiliului Local

t

v anul 2020 influenta din excedentul anului precedent va fi urmdtoarea:

- la alinitul 20.02 reparatii curente este de 12.100 lei;

- la aniatul 20.05.30 alte obiecte de inventar este de 20.000 lei.

Art2 - prevederile acestei hotdr6ri vor fi comunicate serviciului finnaciar, taxe si

impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Focuri, Prefecturii Iasi

pentru control si legaiitate, vor fi a!ry" la locuri publice pentru aducerea la cunostinta celor

interesati.
Contrasemneaz[,

Secretar'

Gradinaru Elena

.{doDtata astazi 3 1.03.2020

Cu un nuntAr de .y'.!/... voturidin numarul total de l3 voturi

Presedinte de sedinta,

)Ioronciuc Mariana - Llcrir4itiara(,fi

t


