
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni nr. 12 din

18.02.2020 cu modificarile ~icompletarile ulterioare, pe trimestrul II - 2020 ~iprivind insu~irea de
catre Consililul Local al Comunei Moroeni a Dispozitiei primarului comunei Moroeni nr. 216 din

02.06.2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II - 2020

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edinta ordinara,
astazi, 29 iunie 2020,

Avand in vedere:
-Referatul de aprobare intocmit de catre primarul comunei Moroeni, inregistrat la nr. 7.017

din 23.06.2020, privind necesitatea rectificarii bugetului local al comunei cu suma de 48 mii lei,
reprezentand subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de carantina;

-Raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 7.018 din 23.06.2020, intocmit
de catre doamna Marinoiu Gisle - contabil la Primaria Moroeni, privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni nr. 12 din 18.02.2020 cu modificarile ~i
completarile ulterioare, pe trimestrul II - 2020;

-Extras de cont din data de 29.05.2020 privind virarea sumei de 48 mii lei, reprezentand
subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de carantina;

-Extras de cont din data de 23.06.2020 privind virarea sumei de 52.8 mii lei, reprezentiind
subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de carantina;

-Contractul nr. 57, respectiv nr. 4.443 din 03.04.2020, incheiat intre Directia de Sanatate
Publica Dambovita ~i Primaria Comunei Moroeni, impreuna cu actele aditionale, privind
decontarea cheltuielilor cu cazarea ale persoanelor aflate in carantina pe raza comunei Moroeni;

-Contractul nr. 668, respectiv nr. 4.445 din 03.04.2020, incheiat intre S.C. Carpatmontana
Serv S.A. ~iPrimaria Comunei Moroeni privind decontarea cheltuielilor cu cazarea ale persoanelor
aflate in carantina pe raza comunei Moroeni ;

-Prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind fmantele publice, cu
modificarile ~icompletarile ulterioare;

-Prevederile art. 2 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul
sfmatatii, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;

-Prevederile art. 8 alin. (7) din O.u.G. nr.ll/2020 privind stocurile de urgenta medicala,
precum ~iunele masuri aferente instituirii carantinei, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;

-Prevederile art. 1 alin. (4) ~i art. 3 alin. (2) din H.G. nr. 20l/2020privind aprobarea
normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina ~i luarea unor masuri in
domeniul sanatatii, precum ~i pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului
Ministerului Sanatatii, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;

-Prevederile art. 5 alin. (1), lit. b), art. 7 alin. (2), art. 19 alin. (1), lit. a) ~ialin. (2) ~iart. 82
alin. (l) ~i alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 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, prin
H.C.L. Moroeni nr. 29 din 13.05.2020 ~iprin H.C.L. Moroeni nr. 32 din 27.05.2020;

-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 ~icompletarile 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.D.G. Dr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modifidirile ~i complernrile ulterioare,

HOTARA~TE:

Art. 1
Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, cu suma de 48

mii lei, reprezenrnnd subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de carantina,
prin insu~irea de catre Consiliul Local al Comunei Moroeni a Dispozitiei primarului comunei
Moroeni Dr. 216 din 02.06.2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II - 2020.

Art. 2
Se aproba rectificarea bugetului local de venituri ~i cheltuieli pe anul 2020, cu suma de

52,8 mii lei, conform extrasului de cont din data de 23.06.2020, dupa cum urmeaza:

A VENITURI:
mii lei

Cod Denumire Buget Sume Total
indicator initial primite

TOTAL VENITURI 9354.2 52.8 9407
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea

420280 cheltuielilor pentru carantina 48 52.8 100.8

B CHELTUIELI

1. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE mii lei
Cod Denumire Buget Sume Total

indicator initial primite

6602 sANATATE 154 52.8 206.8

203030 Alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 48 53.8 100.8

Art. 3
Prin grija secretarului comunei Moroeni se comunica prezenta prefectului 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.

EMNEAZA,
orghe Claudiu George

Nr. 37
Moroeni: 29.06.2020


