
 
 
 
HOTĂRÂREA  nr. 35 

                                                                         Din 31.08.2020 
privind: aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2020 

  
Iniţiator:Bot Iulian, primarul comunei Liesti, judetul Galaţi; 

           Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:                            7493/G/28.08.2020 
 

  Consiliul Local al comunei  Liesti, jud. Galaţi, întrunit în sedinta  ordinara din data de 
31.08.2020;  

 Insusind Referatul de aprobare a Primarului comunei Liesti,d-l Bot Iulian, înregistrat la nr. 7493/ 
28.08.2020; 

Având în vedere raportul de specialitate  nr. 7494/ 28.08.202 al compartimentului de resort din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.                  ; 
Având în vedere prevederile art. 19, 20, 36 alin. 1, 49 alin. 4 și 7, din Legea privind finanțele 

publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
Având în vedere H.C.L. nr. 8/2020 privind aprobarea bugetului general centralizat al comunei 

Liești, pe anul 2020; 
Având în vedere Hotărârea nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020; 
Având în vedere Decizia A.J.F.P. Galați nr. 3352/24.08.2020 privind repartizarea pe unități 

administrativ teritoriale a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pentru anul 2020; 

Având în vedere pevederile art. 88 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 1it.b si alin. 4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
In baza prevederilor art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 lit.cc din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

H O T Ă R Ă Ş T E:                
 

Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2020, conform Anexei care face 
parte integranta din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.- Se aprobă utilizarea sumei de 20 mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit în 

bugetul local al comunei Liești pe anul 2020, în vederea asigurarii sumelor necesare cheltuielilor privind 
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pregătirea, organizărea și desfățurărea alegerilor locale din anul 2020. 
 
Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl. primar al comunei Liești, 

prin serviciul financiar-contabil. 

Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul general al 
comunei. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
               Costica CRISTEA 
 Secretar general 
.............................................. 
 Vasile AVADANEI 
 

                                                      ............................................................. 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


