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HOTĂRÂREA NR. 61 

privind îndreptarea erorii materiale strecurată la HCL nr. 53 din 30 iunie 2020 privind 

rectificarea a III-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 

06.07.2020, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Benchea I Robert 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 

îndreptarea erorii materiale strecurată la HCL nr. 53 din 30 iunie 2020 privind rectificarea a III-a 

a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Oțeleni pe trimestrul II 2020; 

Avînd în vedere Referatul Compartimentului financiar-contabil nr. 4054/02.07.2020; 

Avînd în vedere Nota nr. 4075 din 02.07.2020 publicată de către secretarul general; 

Având în vedere prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 4116 din 03.07.2020; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr. 4148 

din 06.07.2020 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (14)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) 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 9 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  2 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în tot cuprinsul HCL nr. 53 din 

30 iunie 2020 în sensul înscrierii corecte ”rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Oțeleni pe trimestrul III 2020” și nu ”rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Comunei Oțeleni pe trimestrul II 2020”, cum în mod greșit a fost redactat. 

ART.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 53 din 30 iunie 2020 rămân nemodificate și își 

produc efectele. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                                  Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 6 iulie 2020                       BENCHEA L. ROBERT



 


