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HOTĂRÂREA NR. 68
DIN 16.12.2020

privind validarea rectificării bugetului local aflat sub autoritatea Consiliului Local al
comunei Secusigiu pentru anul 2020 conform Dispoziției primarului 201/01.10.2020
Consiliul local al comunei Secusigiu , judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară.
In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial,
nr. 767 din 31 oct. 2003;
Analizând referatul d-nei Borha Carmen Monica prin care propune aprobarea şi
validarea bugetului local aflate sub autoritatea Consiliului Local al comunei Secusigiu.
Având în vedere:
- Dispoziţia nr.201/01/10.2020 a Primarului comunei Secusigiu prin care s-a aprobat
rectificarea bugetului local al comunei Secusigiu pe anul 2020.
- în conformitate cu prevederile art.l9 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020.
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 și 3 din OUG 57/2019 – Codul administrativ ,
din totalul de 15 consilieri în funcție, 15 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 15
voturi « pentru », 0 voturi « impotriva », voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul
necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută;
- prevederile Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Secusigiu.
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c și art. 139 alin. (1) şi art. din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
HOTĂ RĂŞTE:
Art.1 . Se validează rectificarea bugetului local pe anul 2020 conform Dispoziţiei nr.
201/01.10.2020 a Primarului comunei Secusigiu.
Art.2. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către d-na Borha Carmen Monica –
consilier- compartimentul contabilitate, buget-finanțe, se comunica :
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad
- Compartimentul Contabilitate,buget-finanțe – Primăria Secusigiu
Preşedinte de şedinţă
BAIANȚ CRISTIAN-LAURENȚIU

Contrasemnează
Secretar general UAT
Cj. MORCAN VIOLETA

