JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
HOTARARE
privind rectificarea bugetului local prin insu~irea de catre Consililul Local al Comunei Moroeni a
Dispozitiei primarului comunei Moroeni nr. 209 din 18.05.2020 privind rectificarea bugetului local
pe trimestrul II - 2020
Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dfunbovila, intrunit in ~edinla ordinara,
astazi, 27 mai 2020,
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare intocmit de catre primarul comunei Moroeni, inregistrat la nr. 5.726
din 18.05.2020, privind necesitatea rectificarii bugetului local al comunei cu suma de 413 mii lei,
primita de la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei, conform Programului
National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modemizare, extindere
~i dotare ~coala Gimnaziala Ion Cioranescu din comuna Moroeni, judetul Dambovita";
-Raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 5.727 din 18.05.2020, intocmit
de catre doarnna Marinoiu Gisle - contabilla Primaria Moroeni, privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuie1i aprobat prin H.C.L. Moroeni nr. 12 din 18.02.2020 cu modificarile ~i
completarile ulterioare, pe trimestrul II - 2020;
-Extrasul de cont din data de 15.05.2020 privind virarea sumei de 413 mii lei, reprezentand
transfer, conform Programului National de Dezvoltare Locala, de la Ministerul Lucrarilor Publice,
Dezvoltarii ~i Administratiei;
-Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anu1 2020, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
-Prevederile bugetului local de venituri ~i cheltuieli pentru anul 2019, aprobat prin H.C.L.
Moroeni nr. 12 din 18.02.2020 ~i modificat prin H.C.L. Moroeni nr. 27 din 30.04.2020 ~i prin
H.C.L. Moroeni nr. 29 din 13.05.2020;
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Moroeni;
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrative, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozitiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1),
lit. a) ~i art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare,
HOT ARA~TE:
Art. 1
Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, cu suma de 413
mii lei, reprezentand transfer, conform Programului National de Dezvoltare LocaIa, de la
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei, pentru obiectivul de investitii
"Reabilitare, modemizare, extindere ~i dotare ~coala Gimnaziala Ion Cioranescu din comuna
Moroeni, judetul Dfunbovita", prin insu~irea, de catre Consiliul Local al Comunei Moroeni, a
Dispozitiei primarului comunei Moroeni nr. 209 din 18.05.2020 privind rectificarea bugetului local
pe trimestrul II - 2020.
Art. 2
Prin grija secretarului comunei Moroeni se comunica prezenta prefectu1ui in cel mult 10
zile lucratoare de la data adoptarii, aceasta fiind dusa la indeplinire prin grija doamnei Gisle
Marinoiu - consilier principal in cadrul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Moroeni, in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre
prefect.
SEMNEAZA,
e Claudiu George
Nr. 33
Moroeni: 27.05.2020
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