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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BOGHIŞ 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA Nr. 32 

Din data de 8 septembrie 2020  
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

  
 
 Consiliul Local al Comunei Boghiş, întrunit în sedinţa ordinară de azi 8 septembrie 
2020 
Având in vedere : 

- referatul de aprobare nr. 3420 din 21.08.2020 al primarului comunei Boghiş; 
- raportul de specialitate nr. 3525 din 01.09.2020 al Compartimentului buget și finanțe; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local nr. 3583 din 07.09.2020; 
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj nr. SJG-STZ-2931/20.08.2020; 
- Adresa Consiliului Județean nr. 12067 din 31.08.2020 ; 
- 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 prin majorare cu suma de 57,32 
mii lei la partea de venituri la capitolul 11.02.02 ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și Municipiului București”, iar la partea de cheltuieli suma de 57,32 mii lei va fi 
repartizată în trimestrul III la capitolul 65.02 „Învățământ” titlul 57.02.01 „Ajutoare sociale în 
numerar” 14,32 mii lei și la Capitolul 68.02.05.02 „Asistența socială în caz de invaliditate” 43,00 
mii lei, din care 10,00 mii lei la art. 10.01.01 ”Salarii de bază” și 33,00 mii lei la art. 57.02.01 
”Ajutoare sociale în numerar”. 
 
 Art.2. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020 în cadrul Capitolului 84.02.03.01 
„Drumuri și poduri” art. 20.01.09 ”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” prin 
transferul sumei de 12,60  mii lei, reprezentând „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumuri” cod 11.02.05 pe anul 2020, din trimestrul IV în trimestrul III. 
 
 Art.3. Se aprobă virarea sumei de 2,00 mii lei în cadrul capitolului 51.02.01.03 ”Autorități 
executive” de la art. 20.01.09 ”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” la art. 
20.02.00  ”Reparații curente”. 
 
 Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și 
Compartimentul buget și finanțe. 
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 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 
- Primarul Comunei Boghiş 
- Compartimentul buget și finanțe 
- Cetăţenii comunei prin afişaj 
- Dosarul şedinţei. 

 
 

                PREȘEDINTE                             CONTRASEMNEAZĂ                 
                   DE ȘEDINȚĂ                  SECRETAR GENERAL 
                 VINCZE ANDRÁS                        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 
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