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HOTARÂREA NR.97 /2020
Privind rectificarea a XII a bugetului local pe anul 2020
Consiliul local al comunei Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara, avand in vedere:
- Proiectul de hotarare nr.101/2020 , initiat de primarul comunei Sântămăria-Orlea, prin care se propune
rectificarea XII a bugetului local al comunei ;
- referatul de aprobare al primarului comunei Sântămaria-Orlea privind rectificarea bugetului local al
comunei , inregistrat in registrul special la nr. 101 /26.11.2020;
- raportul de specialitate al Compartimentului buget, finante, contabilitate, inregistrat in Registrul special la
nr. 101/26.11.2020;

- avizul Comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si
agricultura, inregistrat la nr.105/27.11.2020;
- avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica si disciplina, protectia mediului si
turism, munca si protectie sociala , inregistrat la nr.106/27.11.2020;
- avizul Comisiei pentru invatamnt ,sanatate si familie, protectia copilului, tineret si sport, activitati
social culturale si culte , inregistrat la nr.107/27.11.2020;
In baza incasarii , in cursul lunii noiembrie a sumei de 37,10 mii lei, reprezentand venituri din
vanzarea terenurilor aflate in domeniul privat al comunei , situate in intravilanul satului Subcetate .
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;
HOTARASTE:
Art. 1 Bugetul local al comunei Sântămăria-Orlea aprobat prin HCL. nr.14/2020, rectificat XI prin
H.C.L. nr.81/2020, se rectifica in trimestrul IV prin majorare cu suma de 37,10 mii lei atat la venituri cat si la
cheltuieli si se modifica prin virari de credite bugetare intre capitole si subcapitole ;
Art. 2 Influentele in bugetul local rectificat XII pe anul 2020, pe capitole, subcapitole, titluri,
articole si alienate se vor efectua in trimestrul IV si se prezinta in anexa nr.1 iar lista de investitii in anexa
nr.2 . Anexele nr. 1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.3 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.4 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 27.11. 2020
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BIRIS IOAN

CONTRASEMNEAZA,
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

