
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 26 din 26 martie 2020 
privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2020 

Având în vedere prevederile: 

- art. 19 alin.(2) și art. 36  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-   Decretului  Nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României; 

- Ordonanţei Militare  Nr. 2/2020 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a 

răspândirii COVID-19; 

- art. 129 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul întocmit de 

compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.„a” şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din 

Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu completarea ulterioară; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 10.000 lei din fondul de rezervă 

bugetară  pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul 

exerciţiului bugetar , după cum urmează: 

- Achiziţionare medicamente – 3.000 lei; 

- Achiziţionare hrană – 7.000 lei. 

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Podoleni 

pentru anul 2020 , potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul comunei şi compartimentul Contabilitate, Financiar, Impozite şi 

taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Constantin Secară SECRETAR GENERAL, 



 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 26 din 26 martie 2020 

  Mii lei 

Denumire indicatori 
Influenţe  

Trim. I 2020 (+/-) 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

VENITURI 

1. Venituri din concesiuni și închirieri (cod 
30.02.05.30):  

+15 

CHELTUIELI 

1. Cheltuieli materiale - cap. Administraţie locală (cod 

- 51.02.20): 
+4,5 

2. Cheltuieli materiale (dezinfectanți) - cap. Ordine 

publică (cod - 61.02.20): 
+10 

3. Contribuţie Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Econeamţ - cap. Salubritate (cod 74.02.55): 
+0,5 

 

Denumire indicatori 
Influenţe  

Trim. II 2020 (+/-) 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

CHELTUIELI 

1. Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului local 

(cod - 54.02.50): 
-10 

2. Cheltuieli materiale (hrană) - cap. Ordine publică 

(cod - 61.02.20): 
+7 

3. Cheltuieli materiale (medicamente) - cap. Ordine 

publică (cod - 61.02.20): 
+3 

 

 


