
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7474 din 30.09.2020 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Oțeleni pe trimestrul IV 

2020 
 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ______ în data de _______, la care 

participă un număr de ___ consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna ________________este președinte de ședință, 

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

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

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Oțeleni pe trimestrul IV 2020; 

Având în vedere Hotărârea nr. 6310 din 15 septembrie 2020 emisă de Comisia de 

aurorizare a împrumuturilor locale prin care se avizează favorabil contractarea de către Comuna 

Oțeleni a unei finanțări rambrursabile în valoare de 2.400.000 leipentru realizarea unor investiții 

publice de interes local și tragerea integrală a finanțării în anul 2020; 

Văzând prevederile art. 19 alin. (2), art. 49 și art. 61 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr.____din_______; 

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.______din_____________; 

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 ..........voturi 

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

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 Se aprobă rectificarea pe trimestrul IV 2020 a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Oțeleni, aprobat prin HCL nr.13 din 19 februarie 2020, conform anexei nr.1  care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție. 

ART.2 Se aprobă rectificrea Programului de investiții pentru anul 2020, conform anexei 

nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART.3 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.4 Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Oțeleni, Compartimentului 

financiar-contabil și Instituției Prefectului Județului Iași. 

 

Inițiator, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI



 

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Şcolii, nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 7475 din 30.09.2020

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei 

Oțeleni pe trimestrul IV 2020 

  

Cheltuielile finantate din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale se reflecta in bugetul imprumuturilor externe sau interne al acestora 

numai dupa aprobarea contractarii imprumuturilor, prin rectificare bugetara locala, in conditiile 

legi, in limita tragerilor anuale autorizate aferente imprumuturilor (art. 61 alin. (6) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare); 

În conformitate cu prevederile art. 155. alin. (4) lit b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, primarul indeplineste atribuții 

referitoare la bugetul local, respectiv intocmeste proiectul bugetului unității administrativ-

teritoriale si îl supune spre aprobare consiliului local. 

Conform art. 19 alin. (2) din din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercitiului bugetar autoritatile deliberative 

pot aproba rectificarea bugetelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de 

rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi 

proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar. 

Având în vedere 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;  

Având în vedere Hotărârea nr. 6310 din 15 septembrie 2020 emisă de Comisia de 

aurorizare a împrumuturilor locale prin care se avizează favorabil contractarea de către Comuna 

Oțeleni a unei finanțări rambrursabile în valoare de 2.400.000 leipentru realizarea unor investiții 

publice de interes local și tragerea integrală a finanțării în anul 2020; 

Propun Consiliului Local Oțeleni aprobarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții deprimar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

  

 

 

 


