ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
ORAŞUL BEREŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 45
Din 11 decembrie 2020
privind : rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pe anul 2020
Iniţiatorul proiectului de hotărâre : Primar Bejan Mihai Lucian
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre :

5268/ 07.12.2020

Consiliul Local al oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din 11.12.2020;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5267 din 07.12.2020 al iniţiatorului proiectului de hotărâre
Primarul oraşului Bereşti , domnul Bejan Mihai Lucian;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5269 din 07.12.2020 al Compartimentului de resort din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al oraşului Bereşti;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1044/2020 privind alocarea unei sume din fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unități/subdiviziuni administrativ teritoriale;
Având în vedere dispoziţiile art. 19, alin.(2) și ale art. 20 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.129 ,
alin. (2) , lit. ,, b ” şi alin. (4) , lit. ,, a “ din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 139, alin. (3), lit. ,,a“, art. 196 alin. (1) , lit. „a” și art. 197 alin. (4) din Ordonanța de
Urgență nr. 57 / 2019, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 se rectifică conform anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul Oraşului Bereşti, judeţul
Galaţi, în calitatea sa de ordinator principal de credite.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului Financiar Contabil din cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului oraşului Bereşti, judeţul Galaţi precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi în vederea
exercitării controlului sub aspectul legalităţii.
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