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H O T Ă R Â R E A nr.44 
din 16 decembrie 2020 

 
 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Oancea, judeţul Galaţi. 
 

Inițiator: Chiriloaie Victor, primar comuna Oancea, județul Galați; 
Nr. și data depunerii proiectului: 3373/2020. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Consiliul Local al Comunei Oancea, constituit în baza Ordinului Prefectului 
Județul Galați nr.463/2020, întrunit in şedinţa ordinară din 16.12.2020;  

  Având in vedere referatul de aprobare, înregistrat la nr.3373 din 10.12.2020;  
  Având in vedere raportul de specialitate prezentat de compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.3374 din 
10.12.2020; 

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 adresa DGRFP.Galați nr.22594/2020 pentru aplicarea 
prevederilor HG.nr.1044/2020 privind alocarea alocarea unor sume din Fondul de 
rezervă bugetară ; 

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 modifică de la suma de 11.391 mii 

lei la suma de 11.491 mii lei, deci se majorează cu suma de 100 mii lei  la : 

                    - 11.02.06 - se majorează cu 100.000 lei.             



               (2) Cheltuielile totale se modifică de la suma de 11.406 mii lei la suma de  

11.506 mii lei cu suma de 100 mii lei. Ca urmare a creșterilor enumerate se 

finanțează următoarele: 

      CAP. 68.02  Asigurări și asistență socială – se modifică și se majorează cu  
suma de  100.000 lei din care: 

 Titlul 57 asistență socială se majorează cu 100.000 lei astfel distribuiți: 

 57.02.01- indemnizații persoane cu handicap -100.000 lei 

      CAP. 65.02.04.01 Invățământ secundar inferior – se repartizează dupa cum 
urmeaza: 

 Titlul 20 Bunuri si servicii. 

          - 20.01.03 se diminuează cu 2.500 lei. 

          - 20.01.08 se diminuează cu 500 lei. 

          - 20.01.30 se majorează cu 3.000 lei. 

          - 20.05.30 se majorează cu 2.150 lei. 

          - 20.06.01 se diminuează cu 2.150 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,                               Contrasemnează pentru legalitate         
                                                                                         Secretar general,    
 
              Avădanei Pericle                                                   Dima Elisabeta. 
 
    OANCEA –  16 decembrie 2020 
 
 
 

Total consilieri ce compun Consiliul local  =  11   consilieri 
Total consilieri prezenţi la şedinţă              =   10    consilieri 
Au votat”pentru”10” , Au votat ”impotriva” 0,  Abţineri  .  
 


