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HOTĂRÂRE 
privind rectificarea nr. 3 a bugetului local pe anul 2020 

 
            Consiliul local al comunei Berca, Judeţul Buzău, 
                Având în vedere: 
                 - referatul de aprobare privind initierea proiectului de hotarare al primarului comunei înregistrat la nr. 

4494/03.09.2020; 
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu inregistrat la nr. 4495/03.09.2020; 
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei dat pe proiectul de hotarare ;  
- avizele celor trei comisii de specialitate ale Consiliului local ;  
- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat; 
- Hotararea Consiliului Local nr. 7/20.02.2020 pentru aprobarea bugetului local pe anul 2020; 
- H.G. nr. 479/2020 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale 
- adresa A.J.F.P. Buzau nr. 60576/2020 – privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA ;  
- O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte   
  normative si stabilirea unor masuri bugetare ; 
- prevederile art.129, alin (2) lit “b” si alin (4), lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare 

                
                In temeiul art. 139, alin.(3) lit.”a” coroborat cu dispozitiile art.196, alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

                Art.1. Se aproba rectificarea nr. 3 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Berca, 
Judeţul Buzău, dupa cum urmează:  

            I. se majorează partea de venituri : 
- „sume defalcate din TVA” 11.02.02                                =  + 208.000 lei. 
- „finanţare cheltuieli de capital invatamant ” 42.02.14     =  + 183.000 lei. 
- „sume alocate din bugetul ANCPI” 43.02.34                  =  +    51.000 lei 

           II. se majorează si se modifica partea de cheltuieli :     
DENUMIREA CAPITOLULUI 

DE CHELTUIELI 
PREVEDERE 

 BUGET 
RECTIFICAT  

INFLUENTE 
+/- 

PROGRAM 
RECTIFICAT 

2019 

AUTORITATI PUBLICE – 51.02 3.402.000 + 21.000 3.423.000 

 -cheltuieli materiale si servicii - 51.02.20 732.000 + 21.000 753.000 

INVATAMANT – 65.02 791.000 + 261.000 1.052.000 

 -cheltuieli materiale si servicii - 65.02.20 403.000 + 40.000 443.000 

 -cheltuieli CES - 65.02.57 28.000 + 38.000 66.000 

- cheltuieli de capital - 65.02.71 325.000 + 183.000 508.000 

CULTURA SI RELIGIE – 67.02 2.882.000 + 35.000 2.917.000 

 -cheltuieli materiale si servicii - 67.02.20 73.000 + 35.000 108.000 
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ASISTENTA SOCIALA – 68.02 2.020.000 + 90.000 2.110.000 

- cheltuieli personal insotitori – 68.05.10 670.000 + 40.000 710.000 

-cheltuieli indemniz P.H.        – 68.05.57 909.000 + 50.000 959.000 

SERVICII DE DEZV PUBL – 70.02 1.573.000 + 15.000 1.588.000 

-cheltuieli materiale si servicii – 70.02.20 913.000 - 15.000 898.000 

-cheltuieli de capital -  70.02.71 50.000 + 30.000 80.000 

TURISM – 87.02.04 50.000 + 20.000 70.000 

-cheltuieli materiale si servicii – 87.02.20 50.000 + 20.000 70.000 

             Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei;  
             Art.3.Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va înainta 
instituţiilor şi autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 
 
 
 
 

 

                     BERCA                                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                  08.09.2020                                                                            CONSILIER, 

                 NR. 41                                                                            ILIE ADRIAN 

 

 

 

 

 
 
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

CHIVU VIORICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Berca in şedinţa din 08.09.2020, cu respectarea prevederilor 

art.139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 14 voturi 

pentru; 0 abţineri si 0  împotriva, din numărul total de 14 consilieri in funcţie si 14 consilieri care si-au exprimat votul prin 

mijloace electronice 
 


