CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA
JUDETUL IASI

HOTARÂREA NR 22/ 31.03.2020
Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
Consiliul Local al comunei Mosna, judetul Iasi;
Având în vedere:
Proiect de hotarire nr 1032/23.03.2020 initiat de primarul comunei Mosna avizat de
secretarul comunei ;
Referatul primarului comunei Mosna nr 1048/24.03.2020 prin care propune
aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
Raportul compartimentului de contabilitate nr 1047/24.03.2020 din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, prin care se
avizează favorabil proiectul de hotărâre ;
Legea nr 5/2020a bugetului de stat pe anul 2020;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
Prevederile art.6,alin 9 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019 ;
În temeiul art.196 alin1 lit b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr 57/2019;

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă cu data emiterii prezentei rectificarea bugetul local al comunei Moșna ,jud. Iasi
pe anul 2020 la cheltuieli după cum urmează:

CHELTUIELI:
-lei-

Nr.
crt.
1

2

Influente
Denumirea
Cod
indicatorilor
indicator
An 2020
Trim. I
Trim II
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50
Alte bunuri si servicii
20.01.30
50000
28000
22000
pentru intretinere
Total 61.02.50
50000
28000
22000
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 67.02.50
Alte bunuri si servicii
20.01.30
-50000
-28000
-22000
pentru intretinere
Total 67.02.50
-50000
-28000
-22000
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Art. 2 - Primarul comunei Moșna , compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 3 - Secretarul Consiliului Local va comunica copie dupa prezenta hotarare :
•
•
•
•

Primarului comunei Mosna.
Compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
D.G.F.P. Iasi.
Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru controlul legalității.
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Total consilieri

15

Prezenti

15

Pentru

15

Împotrivă

0

Abtineri

0

Emisa 31.03.2020

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier local,
Cojocaru Stefan

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Diaconu Rodica
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