
 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr._3__ 

Din 28.01.2021 

privind validarea Dispoziției primarului nr. 59/22.12.2020 de  

majorare a bugetului local cu suma de 400 mii lei în trimestrul IV,  anul 2020 

_________________________________________________________________________ 

           Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

           Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                            2 din 19.01.2021 

 _______________________________________________________________________  

 

            Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021; 

 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator, inreg. sub    nr.  

516/G/19.01.2021; 

 Având în vedere raportul de specialitate al serviciului financiar contabil, inreg. sub  nr.    

517/G/19.01.2021; 

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr.     ; 

Având în vedere prevederile art.82 alin. 1  din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere H.C.L. nr. 8/2020 privind aprobarea bugetului general centralizat al 

comunei Liești, pe anul 2020; 

Având în vedere prevederile HG nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unități administrativ-teritoriale; 

Având în vedere prevederile art. 88 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;  

Având în vedere prevederile art. 129 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,   
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H O T Ă R Ă Ș T E  : 

 

 

Art.1.-  Se validează Dispoziția Primarului nr.  59/22.12.2020 privind majorarea bugetului 

local cu suma de 400 mii lei în trimestrul IV,  anul 2020. 

 

 Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl.  primar al comunei Liești, 

prin serviciul financiar-contabil.   

 
 Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul general al 

comunei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              

                                                                                             

__________________________                             

 

                                                                                                                   Contrasemnează,          

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                      AVĂDANEI VASILE 

 

 ________________________ 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 


