
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BOGHIŞ 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA Nr. 43 

Din data de 10 noiembrie 2020  
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

  
 
 Consiliul Local al Comunei Boghiş, întrunit în sedinţa ordinară din data de 10 noiembrie 
2020 
Având in vedere : 

- referatul de aprobare nr. 4172 din 29.10.2020 al primarului comunei Boghiş; 
- raportul de specialitate nr. 4259 din 03.11.2020 al Compartimentului buget și finanțe; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local nr. 4319 din 10.11.2020; 
- 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. (1) Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020 prin majorare cu suma de 667,00 
mii lei la partea de venituri la art. 43.02.31 ”Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea 
proiectelor din PNDR 2014-2020” și cu suma de 117,00 mii lei la art. 48.02.04.01 ”Sume primite în 
contul plăților efectuate în anul curent”, iar la partea de cheltuieli suma de 784,00 mii lei va fi 
repartizată la cap. 84.02.03.03 ”Străzi”, la art. 71.01.30 ”Alte active fixe”. 
 (2) Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020 prin majorare cu suma de 21,00 mii lei 
la partea de venituri la art. 30.02.50 ”Alte venituri din proprietate”, iar la partea de cheltuieli suma de 
21,00 mii lei va fi repartizată la Cap. 84.02.03.03 ”Străzi”, la art. 20.01.09 ”Materiale și servicii cu 
caracter funcțional”. 
 Art.2. Se modifică nr. crt. 5 din Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 care constituie 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 8 din data de 18 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local pentru 
anul 2020, la coloana ”Program an curent” de la suma de 4.849.000,00 lei la suma de 5.633.000,00 
lei. 

 Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 
Compartimentul buget și finanțe. 
       Art.4.  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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