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              HOTARÂREA NR. 32 /2020 

Privind  rectificarea  a II  a bugetului  local pe anul 2020 prin virari de credite bugetare intre 

capitole si majorarea fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului local 

 

            Consiliul Local al comunei Santamaria-Orlea, intrunit in sedinta extraordinara din data de 

08.04.2020, avand in vedere: 

           - proiectul de hotarare nr.32/2020 , initiat de primarul comunei Sântămăria-Orlea, prin care se 

propune rectificarea II a bugetului local al comunei ,prin virari de credite bugetare intre capitole si 

majorarea fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului local; 

          - referatul de aprobare al  primarului comunei Sântămaria-Orlea  privind rectificarea bugetului 

local al comunei si majorarea fondul de rezerva bugetara  prin virari de credite bugetare si credite de 

angajament neutilizate astfel incat sa asigure fondurile necesare pentru aplicarea masurilor de 

combatere si prevenire a raspandirii infectarii cu coronavirusul COVID-19,  inregistrat in registrul 

special la nr   32/07.04 .2020; 

           In baza prevederilor Decretului nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 

României emis de Presedintele României ; 

          -Prevederile art. IX alin(1) si (2) din Ordonanta de Urgenta nr.29/2020 privind unele masuri 

economice si fiscal bugetare ; 

         - Prevederile Hotararii Consiliului Local nr.30/2020 privind modificarea si completarea H.C.L. 

nr. 31/2014 privind stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta; 

           In temeiul prevederilor art. 19.alin.(2) si art.20  alin.(1) lit.a si lit.c, precum si ale art.36 alin1 

si 2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza  art. 129  alin. (1), alin (2) litera “b”, alin. (4) lit. “a” si art. 139 alin. (1) si (3), 

lit.a,coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1), lit. “a” si art.243, alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ;   

 

H O T A R A S T E : 

 

                 Art. 1  Bugetul local al comunei  Santamaria-Orlea aprobat prin HCL. nr.14/2020, 

rectificat I  in baza  HCL nr.28/2020, se rectifica in trimestrul II  prin virari de credite bugetare intre 

capitole si subcapitole. 

 

               Art.2 Se majoreaza fondul de rezerva bugetara  la dispozitia consiliului local cu suma de 

8,0 mii lei  din disponibilitatile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pana la sfarsitul anului , 

prin virarea acestora de la capitolul 67.03.07 camine culturale. 

 

               Art. 3  Suma de 15 mii lei prevazuta in bugetul initial  la capitolul  54.02.50 Alte servicii 

publice generale, titlul II bunuri si servicii, prevazuta  pentru organizarea alegerilor locale, va fi 

utilizata pentru aplicarea masurilor de combatere si prevenire a raspandirii infectarii cu coronavirusul 

COVID-19.   

 

              Art. 4  Influentele  in  bugetul local rectificat II  pe anul 2020,  pe capitole, subcapitole, 

titluri,  articole si alienate se vor efectua in trimestrul II   si se prezinta in anexa  care face parte  

integranta din prezenta hotarare. 

 

 

 

 

mailto:sintamariaorlea@yahoo.com


 

              Art.5  Prezenta hotarare se poate contesta in termenul legal la Tribunalul Hunedoara 

conform prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 
 

              Art.6 Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarul comunei catre: Instituţia 

Prefectului judeţul Hunedoara, Primarului comunei Santamaria-Orlea, Administratiei Finantelor 

Publice a Judetului Hunedoara, Compartimentului buget, finante, contabilitate si se afiseaza pe site-ul 

www.santamariaorlea.ro si la  sediul primariei.  

 

 

                                             Santamaria-Orlea, la   08.04.2020 

 

 
         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA,  

               NALATAN  ALIN                                                            SECRETAR GENERAL             

                                                                                                     BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

 
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri). Adoptata prin vot deschis. 

 Consilieri în funcţie 13, Consilieri prezenţi: 13, voturi pentru: 13, impotrivă: 0, abţineri: 0. 
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