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HOTĂRÂRE 
privind rectificarea nr. 1 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. 

1849/02.04.2020; 
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu inregistrat la nr. 1851/02.04.2020; 
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei dat pe proiectul de hotarare ;  
- rapoartele 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; 
- art.IX(1)din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare ;  
- prevederile art.129, alin (2) lit “b” si alin (4), lit “a” din Codul Administrativ 

                
                In temeiul art. 139, alin.(3) lit.”a” coroborat cu dispozitiile art.196, alin.(1) lit.”a” din Codul Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

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

      Se vireaza din trim.III in trim.II urmatoarele sume : 
- venituri :    04.02.01               -  30.000 lei ; 
- cheltuieli :  67.50.00 203030  - 30.000 lei ; 
                      61.05.00 203030  + 30.000 lei ; 

   

             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, 
                   07.04.2020                                                                                          CONSILIER, 

                   NR.19                                                                                              FLORIN BELOIU 

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

CHIVU VIORICA 

 

 
Aceasta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Berca in şedinţa din 07.04.2020, cu respectarea prevederilor 

art.139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 15 voturi 

pentru; 0  abţineri si 0  împotriva, din numărul total de 15 consilieri in funcţie si 15 consilieri care si-au exprimat votul prin 

mijloace electronice 
 


