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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

  

HOTĂRÂREA Nr. 34 

privind rectificarea inițială a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Oțeleni pe 

trimestrul II 2020 
 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.04.2020, la 

care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind 

rectificarea inițială a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Oțeleni pe trimestrul II 2020; 

Văzând prevederile art. 19 alin. (2) și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art IX alin.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

29/2020; 
Având în vedere raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2540 din 

16.04.2020; 

Având în vedere avizul cu caracter consultativ al Comisiei pentru activităţi economico-

financiare, administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al 

comunei Oțeleni înregistrat la nr. 2348 din 27.04.2020; 

În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. b)  și alin. (4) lit. a) din 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1  Se aprobă rectificarea inițială pe trimestrul II 2020 a bugetului de venituri şi 

cheltuieli al comunei Oțeleni aprobat prin HCL nr. 13 din 19 februarie 2020, după cum urmează: 

  
mii lei 

Denumire indicator Cod buget Influente Trim. II 

Servicii religioase – sustinerea cultelor 67.02.06  59.12   -25,00 

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 

sigurantei nationale 61.02.50  20.01.30 25.00 
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ART.2  Celelalte prevederi ale bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Oțeleni 

aprobat prin HCL nr. 13 din 19 februarie 2020 rămân nemodificate și își produc efectele. 
ART.3 Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Oțeleni va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

JITARU IONEL                                   Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 27 aprilie 2020                       BENCHEA L. ROBERT 

 


