ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA MEREȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 23/2020
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Merești, aprobat pentru anul 2020
Modificartea HCL nr. 17/2020

Consiliul Local al comunei Meresti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 29 iunie 2020,
Consiliul local Merești,
Văzând Referatul de aprobare al primarului nr. 742/2020,
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar- achiziții publice, cu nr. 747/2020,
precum și avizul favorabil al Comisiei de specialitate al Consiliului Local Merești,
Având în vedere:
· Proiectul de Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Merești, aprobat
pentru anul 2020 Modificartea HCL nr. 17/2020,
· Legea Nr. 2/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020,
· Hotărârea Consiliului Local al comunei Merești nr. 10/2020 cu privire la aprobarea
bugetul general al comunei Meresti pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023,
· Art. 49 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, republicată cu
modificările și completările ulterioare,
· Adresa Nr. 13197/24.06.2020 al Consiliului Județean Harghita privind repartizarea pe
unități administrativ- teritoriale sume din fondul la dispoziția Consiliului Județean
Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2020,
· Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţie publică, republicată,
cu modificările și completările ulterioare
· Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele tehnice legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 88, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, art. 196, alin.
1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂREȘTE

Art.1. –1. Se aproba rectificarea Bugetului general al localităţii Mereşti,
aprobat pe anul 2020, în sumă de 3814,00 mii lei la partea de venituri și în sumă de
3814,00 mii lei la partea de cheltuieli conform Anexei nr.1,
2.- Bugetul local în sumă de 3769,00 mii lei la partea de venituri și 3769,00
mii lei la partea de cheltuieli conform anexei 2 și 3
3- Se aprobă influențele și rectificările
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Art. 2.-Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Primarul comuneii Meresti, precum şi compartimentul financiar- achizitii publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 3.-Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Merești,
compartimentului financiar-achizitii publice, precum şi Instituţiei Prefectului
Judetului Harghita.
Meresti, la 29 iunie 2020.
Preşedinte de şedinţa,
RIGO MIHALY
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