
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  

nr. 50 din 4 septembrie 2020 
privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2020 

Având în vedere prevederile: 

- art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.  Nr. 554/2020 din 16 iulie 2020 privind alocarea unei sume din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile 

naturale; 

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

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ nr. 

17776/24.08.2020 și nr. 17978/26.08.2020,  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 O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, 

adoptă prezenta hotărâre.  

ART.1. 

Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Podoleni 

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

hotărâre. 

ART.2.  

Primarul comunei şi compartimentul Contabilitate, Financiar, 

Impozite şi taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.3.  



Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
VASILE SIMION SECRETAR GENERAL, 

 ANCA-LENUŢA IOVU 

 

 
ANEXĂ la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 50 din 4 septembrie 2020 

  Mii lei 

Denumire indicatori 
Influenţe  

2020 (+/-) 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

VENITURI 

1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor (cod - 11.02.02):  

+86 

CHELTUIELI 

1. Ajutoare sociale  - cap. Asistență socială (cod 

65.02.57): 
+10 

2. Cheltuieli de personal - cap. Asistență socială (cod 

68.02.10): 
+62 

3. Ajutoare sociale  - cap. Asistență socială (cod 

68.02.57): 
+14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


