ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
HoTARA.REA

nr. 3V

din 12 mai 2020
privind rectijicarea bugetului local al unitdlii administrativ teritoriale

pe anul

2020

@

primarul comunei Ghidigeni judetul Galati,
local al comunei Ghidigeni, judetul Galati,

din data de

sedinta de i

mai2020.
Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 15 alin. (2), art.120 9i att. l2l alin. (1) qi alin. (2) din Constitulia Romdnie
Uj art. 3 qi art. 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptat[ la Strasbou
1985, ratificatd prin Legea nr.l99l1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al Rominiei, adoptat prin Legea nr.287
modificlrile qi complet[rile ulterioare;
d) art. 49 qi art. 50 din Legea nt.27312006 privind finanlele publice locale,
complet[rile ulterioare;
e) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 28712009 privind codul civil,
complet[rile ulterioare;
f) art. 129 alin. (2) lit]b' , alin. (4) lit. "b" qi art. 139 alin. (3) lit. "d' din oUG nr.
privind Codul administrativ, cu modific[rile qi complet[rile ulterioare;
g) HCJ Galali nr. 141/05.05.2020 privind repartizarea pe unitdli administrativ-r
de 27 3l| mii lei din cota de 6oh din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 20t20
de 2Oo/o aplicata la procentul de 73%o din sumele defalcate din taxa pe valoarea
echilibrarea bugetelor locale gi a cotei de 20o/o aplicatd la procentul de 73% din sumele
din impozitul pi venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2021-2023, ne-a fos
500 mii lei pentru anul}}2},sumade 372miilei pentru anul202l,sumade 272miilei
suma de 268 mii lei pentru antil2023.
av6nd in vedere proiectul de hotlrdre nr. 4510/11.05.2020 privind rectificarea
unitafii administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020, insotit de:
a) referat de aprobare a ini(iatorului, inregistrat cu nr.4511111.05.2020;
bj raportul compartimentutui de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Ghidigeni inregistrat cu nr. 45121 1 1.05.2020;
c) avizJl comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
in temeiul art. 139 alin. (l) 9i art. 196 alin. (1) lit. "a" din OUG nt.5712019
Codul administrativ, cu modificirile 9i completlrile ulterioare,
,

CONSILIUL LOCAL AL CONIUNEI GHIDIGENI, adopt5Lprezrln

Art. 1 Se aprobd rectificarea bugetului local al unitafli administrativ teri
trimestrul lI -z)z},conform anexelor laprezentahotdrdre, dup5 cum utmeazd:
Suma primita de 500 mii lei din anul 2020 o vom repartiza astfel:

-

republicat6;
la 15 octombrie
, republicat, cu

modific[rile

gi

modificirile

gi

5712019 Partea

I

itoriale a sumei

i estimdrile cotei
addugat[ pentru
in cota de 18,5%
alocatd suma de

anul2022,

getului local al

comunel

hotlrire
le Ghidigeni pe

art.04.05.00 "Sume repartizate din Fondul la dispozilia Consiliului Judelean 250 miiin
trimestrul ll,125 mii lei in trimestrul III, 125 mii in trimestrul IV.
Lap,arteade cheltuieli suma de 500 mii lei se va repartiza astfel:
ialist in
Capitolul 65.02 ,,invdfimdnt" are alocatd suma de 7 mii lei astfel: I mie lei

-

12

muire Ciridinila
comisie, 6 mii lei pentru diferen{a proiectare qi diriginte de qantier inv. "Construire
cu program normal nr.l sat Tdlpigi".
recreere gi religie" , este alocatd suma de 20 mii lei servicii demolare
I .w- ,tvurlsrq,ur[, rvvr
Capitolul v67.O2,,Cult
v4Prl\rrl.ll
T[lpigi, comuna
$coala veche din sat Tdlpigi, pentru proiectul "Construire sal6 de sport qcolar6,
jude{ul Galati".
Ghidigeni, -Cupitolul
de 424mii
70.02, la subcapitolul 70.02.05.01 "Alimentare cu apd" am alocat
i90 mii lei pentru "Reparatii exterioare rezervoare ap[ Gdrbovdt Ei ' lpigi" (avearrr in
lei, din
"ur. suma de 135 mii lei) qi 234 mii lei pentru investi{ia "Lucrdri de conto
individuald a
bugetul anterior
apei potabile, comuna Ghidigeni, judetul Galafi"'
- Capitolul74.02. are la investifii suma de 3 mii lei din care: I mie lei speciali ln comlsle
cooptat recep{ie
',Racordare qi branqamente individuale la releaua de canalizare existent6", 2 mii ex
i".
final6 inv "Refele de canalizare 9i stalie de epurare UAT Comuna Ghidigeni, judeful
poduri"
pentru
Capitolul 84.02 ,,Transporturi" , subcap'84.02.03.01"Drumuri 9i
are
inal-marcaj
anul 2020 suma de 46 mii lei din care: pentru obiectivul "Lucrdri de marcari rutier
ist in comisie
treceri de pietoni comuna Ghidigeni, judelul Gala{i" suma de 25 mii lei, 1 mie leii r
investi{ia'iSistematizare zondcentrald, platforme parcare gi dispozitive scurgere ape" uma de 20 mii va
fi alocatl pentru sta{ii autobuz-dotdri independente.
Sumele repartizate pentru anii 2021-2023 vor fi la Capitolul 84'02 ,,Transporturi" )
subcap.84.02.03.0i'Drumuri gi poduri", pentru alte cheltuieli de investilii astfel:372 rii lei pentru anul
2021, suma de272mii lei pentru anul2022, suma de 268 mii lei pentru anul2023.
ordonatorul
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirAri sc)
principal de credite, domnul Eugen T[bdcaru - primar qi Cojocaru Claudia - contabil.
Art. 3 Prezenta hotSrare va fi adusa la cunoqtinld publica prin afi! re gi transmisd
primarului comunei, Instituliei Prefectului, judelul Galali prin grija secretarului
alcomunei.
Contrasemneaz[,
r general,
Preqedinte de

-
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