
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL DITRĂU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru rectificarea bugetului local al comunei Ditrău pe anul 2020

Consiliul Local Ditrău, jud. Harghita, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 APRILIE
2020

Având în vedere
- prevederile Legii nr. 5/2020 legea bugetului de stat pe anul 2020;
- prevederile Legi nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 

prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituire stării 
de urgenţă pe teritoriul României
Ordonanţa militară nr 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
Hotărârea Consiliului local Ditrău nr. 12/2020 pentru aprobarea bugetului local al comunei 
Ditrău pe anul 2020
Adresa Consiliului Judeţean Harghita cu nr. 8145/2020 privind repartizarea sumei de 50 mii 
lei, constituit din cota de 6 % din impozitul pe venit, pe anul 2020
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor 
normative, republicată, modificată şi completată;
Referatul de specialitate nr. 1938/2020 prezentat de contabila din cadrul aparatului propriu al 
primarului comunei Ditrău;
Avizul tuturor comisiilor de specialitate;

în baza art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
modificat

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă rectificarea bugetului local al comunei Ditrău pe anul 2020, trimestrul I, 
constând în majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 50 mii lei, astfel la venituri va cifra 
suma de 16.663,00 mii lei iar la cheltuieli suma de 19.575,86 mii lei, cu un deficit de 2.912,86 mii 
lei.

Art. 2. Aprobă bugetul general rectificat, care după modificările intervenite va cifra în sumă 
de 16.714,00 mii lei la venituri şi în sumă de 19.659,37 mii lei la cheltuieli, cu un deficit de 
2.945,37 mii lei, astfel:

VENITURI se majorează după cum urmează:_____________ TRIM I

Cod 04.02.05 
Cod 04.02.41

50.000 lei
70.000 lei

Total 120.000 lei

CHELTUIELI se majorează TRIMI

Cap 61. 02 
Cap 66.02.08 
art 20.01.30

art 71.01.02 
art 10.01.01

20.000 lei

50.000 lei
50.000 lei

Total 120.000 lei
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CHELTUIELI se majorează după cum urmează : TRIM II

Cap 51.01 03 art 20.02
Cap 61 02 art 20.01.05

art 71.01.02 
Cap 66.02.08 art 20.01.30
_______________Art 71.01.03

70.000 lei
5.000 lei
5.000 lei
7.000 lei

13.000 lei
Total + 100.000 lei

CHELTUIELI se diminuează după cum urmează: TRIM II

Cap 67.02.50 art 20.30.30 -100.000 lei
Total -100.000 lei

Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică: Instituţiei Prefectului 
Judeţului Harghita, Administraţiei Judeţene a Finanţelor publice Harghita, primarului comunei 
Ditrău.

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezenţei se însărcinează primarul comunei Ditrău, prin 
Compartimentul contabilitate.

Ditrău, 24.04.2020.2020

Vizat pentru legalitate
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