ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.32
din 15 septembrie 2020
Privind rectificarea bugetului local al comunei Oancea, judeţul Galaţi.
Inițiator: Chiriloaie Victor, primar comuna Oancea, județul Galați;
Nr. și data depunerii proiectului: 2602 din 14.09.2020.
--------------------------------------------------------------------Consiliul local al comunei Oancea, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară de îndată
din 15.09.2020;
Având în vedere referatul de aprobare, înregistrat la nr.2602/14.09.2020;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului
comunei, înregistrat la nr. 2608/15.09.2020;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 privind activitatea
economico -financiară, activități social-culturale, culte, juridică și de disciplină;
Având în vedere HG.nr.758/2020 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Guvernului comunicată cu adresa DGRFP.Galați nr.16755/2020;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129, alin (2), lit. b), alin (4), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 –
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În baza 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;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Oancea, judeţul Galaţi, în
conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – (1) Veniturile bugetului local se modifica de la suma de 10.173 mii lei la suma de
11.073 mii lei, deci se majorează cu suma de 900 mii lei la :
- 11.02.06 - se majorează cu 900.000 lei.
(2) Cheltuielile totale se modifica de la suma de 10.188 mii lei la suma de 11.088
mii lei, deci se majorează cu suma de 900 mii lei.
Ca urmare a creșterilor enumerate se finanțează următoarele:
CAP. 51.02 Autorități publice si acțiuni externe se modifică si se majorează cu suma
de 210.000 lei .
 Titlul 20 se majorează cu 200.000 lei astfel distribuiți:
 20.01.03 – Incălzire, forța motrica, iluminat (lemne de foc ) – 40.000 lei.
 20.01.05 – Carburanți si lubrefianți – 20.000 lei.
 20.02 – Reparații curente (auto, cămin bătrâni)– 30.000 lei.
 20.12- Consultanta si expertiza ( evaluării ) – 100.000 lei .
 20.13- Pregătire profesionala – 20.000 lei.
CAP. 66.02 Sănătate se modifică si se majorează cu suma de 100.000 lei .

 Titlul 71 se majorează cu 100.000 lei astfel distribuiți:
 71.01.01- clădire centrala tehnica dispensar - 100.000 lei.
SUBCAP. 70.02.05.01 Alimentarea cu apa se majorează cu suma de 350.000 lei .
 Titlul 58.04.02 -finanțare externă nerambursabilă (extindere put captare apa)
- 350.000 lei astfel distribuiți:
 58.04.03 – cheltuieli neeligibile – 350.000 lei
CAP. 84.02 Transporturi se modifica si se majorează cu suma de 240.000 lei .
 Titlul 20 se majorează cu 140.000 lei astfel distribuiți:
 20.02- reparatii curente- 140.000 lei.
 Titlul 71 se majorează cu 100.000 lei astfel distribuiți:
 71.01.01- modernizare drumuri (podețe ) - 100.000 lei.


Pentru serviciul public de alimentare cu apă al comunei Oancea sursa finanțată

integral din venituri proprii avem următoarele influențe:
 Venituri din prestări servicii(33.10.08) se majorează cu 20.000 lei
 Cheltuieli cap.70.10 titlul II – bunuri și servicii 20.01.30 – 20.000 lei
Art.3 - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Oancea, judeţul
Galaţi.
Art.4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată D.G.R.F.P. Galaţi prin grija compartimentului
financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului.
Art.5 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi comunicată Instituţiei
Prefectului judeţul Galaţi, Primarului comunei Oancea şi altor persoane interesate de către secretar
general Dima Elisabeta.
Președinte de ședință,
Dediu Ionel

OANCEA – 15 septembrie 2020
Total consilieri ce compun Consiliul local = 9 consilieri
Total consilieri prezenţi la şedinţă
= 9 consilieri
Au votat”pentru”9” , Au votat ”impotriva” 0, Abţineri 0.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general,
Dima Elisabeta

