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HOTĂRÂREA Nr. 58 

Din data de 21decembrie 2020  

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

  

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş, întrunit în sedinţa extraordinară de azi 21 

decembrie 2020 

Având in vedere : 

- referatul de aprobare nr. 4964 din 21.12.2020 al primarului comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 4973 din 21.12.2020 al Compartimentului buget și finanțe; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local nr. 4976 din 21.12.2020; 

- HG nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni 

administrativ-teritoriale ; 

- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj nr. SJG-STZ-4072/21.12.2020; 

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. c) și art. 49  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, pe trimestrul IV, prin majorare 

cu suma de 200,00 mii lei la partea de venituri la capitolul 11.02.06 ”Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”, iar la partea de cheltuieli se alocă suma 

de 100,00 mii lei la Capitolul 70.02.06 “Iluminat public și electrificări rurale” la Articolul 

20.05.30. “Alte obiecte de inventar” și suma de 100,00 mii lei la Capitolul 84.02.03.03 “Străzi” la 

Articolul 20.01.09 “Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”. 

 Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și 

Compartimentul buget și finanțe. 

 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Primarul Comunei Boghiş 

- Compartimentul buget și finanțe 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei. 
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                   DE ȘEDINȚĂ                  SECRETAR GENERAL 
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