
ROMANIA
JUDETUL CALARA$I

COII4UNA SOHATU
. CONSILIUL LOCAL.

HOTARARE
Cu privire la aprobarea rectificdrii bugetului local

pe trimestrul lll $i trimestrul lV 2020

Consiliul Local al comunei Sohatu, iudelul Calaragi, intrunit in Sedintd extraordinard la data
de 27.U.2O2O

Avand in vederc:
. Ho6rarea Consiliului Local Sohalu N.15103.11.2020 , privind alegerea preiedintelui de

$edinta al Consiliului Local Sohatu pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021;
. Raportul serviciului de specialitale N.4704123.11.2020 cu privire la aprobarea rectificiri
bugetului local pe trimestrul lll si trimestrul lV anul 2020;
. Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comuneiSohatu
nt.4785127 .'11.2020;
. Referatul serviciului de specialitate n1.3126114.07.2020 ,cu privire la rectificarea

bugetului local pe trimestrul lll Sitrimestrul lV an 2020;
. Hotirerea Consiliului Local n.3128.02.2020 ptivind aprobarea bugetului

general consolidat al comunei Sohatu , judelul CilSras,i , pe anul 2020;
. Prevederile Legii N,27312006, privind linantele publice locale cu modificerile si

completdrile ulterioare;
. Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020;
. Prevederile art. 136 alin.(1) din Ordonanla de Urgenti nr.57l2019 privind Codul

Administ.ativ;
in temeiulart. 196 alin.(1)lit.a din Ordonanla de Urgentd nr.5712019 privind Codul

Administrativ;

HOTARASTE
Arl, r - Se aprobi reclificarea bugetului local pe trimestrul lll gitrimestrul lVan2020,

conform anexei care lace parte integrante din prezenta hotirare.
Art 2 - Primarul comunei Sohatu Si serviciul contabilitale din cadrul Primeriei, vor aduce la

indeplinire prevederile prezentei hoterari.
Art 3 - (1) - Prezenta hotirare se comunic; prefectului iudetului Cdliragi in vederea

exercitirii controlului cu privire la legalitate 9i se aduce la cunoqtinte publice prin grija secretarului
comuneiSohatu.

(2) - Aducerea la cunogtinli publici se face prin afigare la sediul Consiliului Local al
comuneiSohalu, cat s,i prin afiSare in locurile publice frecventate de cetiteni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contra6emneaze,
Secretar U.A T. Sohatu

cu atributii delegate
Dulea Mariena,JrL.

Nr. /9
Adoptate la comuna Soha
Asldzi 27.11 .2020
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Prezeita hor,rare aiost adoplal, in sedrnt, erlraord nare a ConsiluluiLoc. Sohatu d n data de 27 l1 2020
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHATU
JUDETUL CALARA9I

ANEXA
LA DE HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL SOHATU

v. -iS--.DtN 27. 1 1.2020

Buget -general consolidat

- lei-
Nr.crt. Clasificatie bugetara lnfluente

tr.lll
2020

lnfluenle
tr.lV
2020

Venituti
1 04.02.05 -6000
2 16.O2.O2.02 5000
3 43.02.3',1 79.000
4. L8.02.O4.O1 239.000

Chelluieli
1 51 .02.01.03-71 .0r .02 318.000

intocmit.
RocaS Ana-Maria
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