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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

  

HOTĂRÂREA Nr. 39 

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

trimestrul II 2020 
 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

11.05.2020, 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 a II-a 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 O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2020; 

Având în vedere  Decizia nr.2944/22.04.2020 de repartizare pe unităţi administrativ 

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 

a cotelor şi sumelor din cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 

anul 2020, alocate prin OUG nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetelor locale şi anexa cu 

influenţele pe indicatorii care s-au modificat si repartizarea pe trimestre a sumelor primite pe 

indicatorul 11.02.06 cf email inregistrat cu nr 2444 / 30.04.2020. 

Având în vedere raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2609 din 

07.05.2020; 

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. 2708 din 11.05.2020; 

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 a II-a pe trimestrul II 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  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. 
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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; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretar general, 

Oțeleni, 11 mai 2020             BENCHEA L. ROBERT 
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             COMUNA OTELENI Anexa 1 
               JUDETUL IASI la HCL nr. 39 /11.05.2020 

             C.F. 4541009 

   

 
 RECTIFICARE  

  

 
Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 

  

   
mii lei 

  

 
Denumire indicator Cod buget 

Influente 
Trim. II 

Influente 
Trim. III 

Influente 
Trim. IV 

 
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 -1,00 0 0 

 

Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 04.02.04 0,00 0 -25 

 

Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 12,00 0 25 

 

TOTAL VENITURI 11,00 0,00 0,00 

      

 
Denumire indicator Cod buget 

Influente 
Trim. II 

  

 

Autoritati publice - Incalzit, iluminat si 
forma motrica 51.01.03  20.01.03 5,00 

  

 

Asistenta sociala in caz de boli si 
invaliditati - contributia asiguratorie 
pentru munca 68.05.02 10.03.07 1,00 

  

 
Drumuri si poduri - Piese de schimb 84.03.01  20.01.06 -3,00 

  

 

Drumuri si poduri - materiale si servicii 
cu caracter functional 84.03.01  20.01.09 -2,00 

  

 
Drumuri si poduri - reparatii curente 84.03.01  20.02 10,00 

  

 
TOTAL CHELTUIELI 11,00 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretar general, 

Oțeleni, 11 mai 2020             BENCHEA L. ROBERT 

 

 


