
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 modifidirile ulterioare, pe trimestrul III - 2020

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edinta ordinara, astazi,
23 iulie 2020,

Avand in vedere:
-Referatul de aprobare intocmit de catre primarul comunei Moroeni, inregistrat la nr. 8.187

din 20.07.2020, privind necesitatea rectificarii bugetului local al comunei cu suma de 275 mii lei,
primita de la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei, conform Programului
National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere
~idotare ~coala Gimnaziala Ion Cioranescu din comuna Moroeni, judetul Dambovita";

-Raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 8.188 din 20.07.2020, intocmit
de catre doamna Marinoiu Gisle - contabil la Primaria Moroeni, privind proiectul de hotarare de
rectificare a bugetului local pe TRIM. III 2020;

-Extrasul de cont din data de 17.07.2020 privind virarea sumei de 275 mii lei, reprezenrnnd
transfer, conform Programului National de Dezvoltare Locala, de la Ministerul Lucrarilor Publice,
Dezvoltarii ~iAdministratiei;

-Prevederile art. 5 alin. (1), lit. b), art. 7 alin. (2 )~i art. 19 alin. (1), lit. a) ~i alin. (2) din
Legea nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, cu modificarile ~icompletarile 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, prin H.C.L. Moroeni nr. 32 din 27.05.2020 ~i prin H.C.L. Moroeni
nr. 37 din 29.06.2020;

-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 Ordonata de Urgenta a Guvernului 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 Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~icompletarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.!
Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, cu suma de 275

mii lei reprezentand transfer, conform Programului National de Dezvoltare Locala, de la Ministerul
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare,
modernizare, extindere ~i dotare ~coala Gimnaziala Ion Cioranescu din comuna Moroeni, judetul
Dambovita", dupa cum urmeaza:

A VENITURI:

mii lei
Cod indicator Denumire Buget initial Sume primite Total

TOTAL VENITURI 9407 275 9682
420265 Finantare PNDL 866 275 1141



B CHELTUIELI
1. SECTIUNEA DEZVOLT ARE mii lei

Cod indicator Denumire Buget initial Sume primite Total
CHELTUIELIDEZVOLTARE 4473 275 4748

6502 INVATAMANT 766 275 1041
710101 Constructii 766 275 1041

Art. 2 Prin grija secretarului comunei Moroeni se comunica prezenta prefectului In cel
mult 10 zile lucditoare de la data adoptarii, aceasta fiind dusa la Indeplinire prin grija doamnei Gisle
Marinoiu - consilier principal in cadrul Compartirnentului Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Prirnarului Comunei Moroeni, in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre
prefect.

SEMNEAZA.,
Gheorghe Claudiu George

Nr.48
Moroeni: 23.07.2020

,


