
OTARAR
Cu privire la aprobarea rectificdrii bugetului local

Pe trimestrul lV 2020

Consiliul Local al comunei Sohatu, judelul CA16raii' intrunit in gedinti extraordinara la data
de 27 .11 .2020

Avand in vedere:

ROIVANIA

JUDETUL CALARAgI

COI\4UNA SOHATU
. CONSILIUL LOCAL .

Hotirarea Consiliului Local Sohatu nr.15/03.11.2020, privind alegerea pregedintelui de

ledinld alConsiliului Local Sohatu pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 202'l;
. iaportut serviciului de specialitate N.4705123.11.2020 cu privire la aprobarea rectificiri
bugetului local pe trimestrul lV anul 2020;
. Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Localal comuneiSohatu
N.47 86127 .11 .2020i
. Referatul serviciului de specialitate nr.3395/27.08.2020 , cu privire la rectificarea

bugetului local pe trimestrul lV an 2020;
. Hotirarea Consiliului Local nr.3/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului

general consolidat al comunei Sohatu , judelul Cel,ra:i , pe anul 2020;

. Prevederile Legii N.27XI2OO6, privind finanlele publice locale cu modificSrile 9i
compleG.ile ulterioare;

. Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020;

. Prevederile art. '136 alin.(1) din Ordonanla de Urgenli nr.57/2019 privind codul
Administrativ;

in temeiuiart. 196 alin.(1)lit.a din Ordonan!a de Urgenta nr.57/20t9 privind Codul
Administrativ;

HOTA TE

PRE$EOINTE

Pelrach

Art , - Se aproba rectificarea bugetului local pe ttimestrul lV an 2020, conform anexei

care face parte integrantd din prezenta hotirare.
A;.2- Prim;rul comu;ei Sohatu 9i serviciul contabilitate din cadrul Prim'riei, voraducela

indeplinire prevederile prezentei hotirari.' lrt.i - (ll - preienta hot,rele se comunica prefectului iudelului celeragi in vederea

exercitirii contiolului cu privire la legatitate 9i se aduce la cunostinla publice prin griia secretarului

comunei Sohatu.
(2)- Aducerea la cunoqtinli pubtici se face prin afigare la sediul Consiliului Local al

comunei Sohatu, cat 9i prin afi9are in locurile publice frecventate de cetateni'

Contlasemneaz,,
Secretar U.A T Sohatu

c! atribul i delegate
Dulea Mariana

- ArZ
rur. 2C
Adoptatd la comuna Sohatu
As|Eztzl 112020
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHATU
JUDETUL CALARA9I

ANEXA
LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL SOHATU

Nt. t--o otN 27.1'.1.2020

Buget -general consolidat

- lei-
Nr.crt. Clasiricatie bugetari lnfluente

tr.lV
2020

Venituri
,| 11.O2.O2 126.000

Cheltuieli
1 68.02.05.02-57.02.01 126.000

lntocmit,
Rocaq Ana-Maria
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