ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL POSTA CALNAU
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind adoptarea bugetului local rectificat IV pe anul 2020
Consiliul local al comunei Posta Calnau,judetul Buzau
Avand in vedere:
-Legea 273/2006 privind finantele publice locale ;
-Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020
-Adresa AJFP Buzau nr.13825/13.02.2020 privind repartitia sumelor defalcate din TVA pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor -cheltuieli materiale pentru scoli
-Adresa AJFP Buzau nr.30305/22.04.2020 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele
venituri al bugetului de stat
-Adresa AJFP Buzau nr.1660/13.01.2020 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele
venituri al bugetului de stat
-Adresa AJFP Buzau nr.11729/07.02.2020 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (pentru
indemnizatii fixe persoane cu handicap
si caldura ajutor social) pe trimestre.
-Adresa Scolii Gimnaziale C.Ivanescu Posta Calnau nr.785/05.06.2020 ;
-Referatul de aprobare inregistratat la nr.71/05.06.2020 ;
-Raportul comisiilor de specialitate nr.73/05.06.2020;
-Raportul compartimentului de resort nr.72/05.06.2020;
-Avizul secretarului general delegat dat pe proiectul de hotarare;

In temeiul prevederilor art.84,alin.(3-5),art.87,alin.(3) si alin. (5), art. 88, art. 129 ,alin. (2), lit.b),
alin.(4), lit.a), art.139 alin (3) ,lit.a),coroborat cu art .5,lit.a),precum si art 196 alin(1),lit .a) din OUG
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARASTE
Art.1-Se adopta Bugetul Local rectificat IV pe anul 2020 conform anexelor 1,2 , 3, 4,5 , 6 la prezenta
Hotarare.
Art .2.Se adopta rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel :
Total venituri =11596 mii lei
Total cheltuieli =12066 mii lei
-se diminueaza la invatamant prescolar la art 20.01.03-iluminat cu suma de 5000 lei
- se diminueaza la invatamant primar la art 20.01.03-iluminat cu suma de 5000 lei
-se diminueaza la invatamant gimnazial la art 20.01.03-iluminat cu suma de 10000 lei
-se adauga la invatamant primar la art.20.01.30-alte chelt materiale suma de 10000 lei
-se adauga la invatamant gimnazial la art.20.01.30-alte chelt.materiale suma de 10000 lei
Art.3.-Primarul comunei Posta Calnau prin intermediul compartimentului financiar contabil va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Buzău, în

vederea exercitării controlului de legalitate, autorităților în drept și persoanelor interesate,
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