R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
-

nr. 37 din 29.05.2020
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul
2020 – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul II

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.05.2020;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Vama Buzăului, dl. Tiberiu Nicolae
CHIRILAŞ, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1,
nr. 2 şi nr. 3;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 20 din 28.02.2020privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2020;
Văzând adresa Consiliului Județean Brașov nr. 5332/26.03.2020 și înregistrată la Primăria comunei Vama
Buzăului sub nr. 1889/27.03.2020, precum și adresa provenită de la D.G.R.F.P. Brașov având nr. BVR_TRZ4367/27.04.2020 și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2294/28.04.2020;
Analizând prevederile:
a) Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Legii nr. nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
d) art. 129, alin. (4), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul
2020 – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul II, conform anexei ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă modificarea listei de investiții aferentă bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei
Vama Buzăului, pe anul 2020, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului - ordonator principal de credite și Biroul buget-contabilitate, taxe
şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei,
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, Biroului
buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Crinuța Camelia CHIRILAȘ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

