
CONSILIUL LOCAL ALTNU
JUDETUL VALCEA

F{OTARAREA NR. 47

Privitor la:
aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul 2020.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinard din data de

25.06.2020, la care participd un numir de 13 consilieri din totalul de l3consilieri in
funclie;

AvAnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local Alunu nr. 46125.06.2020, prin
care d-l Manea Dumitru a fost ales pregedintele gedinlei pe o perioadi de trei luni;

Av6nd in vedere:
- raportul intocmit de d-na Ungureanu Eugenia, inspector in cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Alunu, Judelui V6lcea, inregistrat sub nr.8543
din 15.06.202A, prin care propune apropunea rectificdrii bugetului local al comunei
Alunu, pe anul 2020;

- referatul d-lui Birdru! Nicolae, inregistrat sub nr. 8578/16.06.2020, prin
eare propune verificarea qi remedierea deficienlelor de la instalaliile Bazinului de

Inot din caclrutr Spaliului Public de Recreere qi achizilionarea de substanfe;
- referatul de aprobare inregistrat sub nr.8623118.06.2020, intocmit de

primarul comunei Alunu, Judelul VAlcea;
Avand in vedere raporful comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

Local Alunu, Judetul Valcea;
Tinancl seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de

hotarare intocrnit de secretarul general al comunei;
trn conformitate cu prevederile arl.I29 alin. (2), lit. <<b>>,alin.4, lit.a) din

OUG nr. 5712019, privind Codul Administrativ, cu modificdrile ulterioare; Legea
bugetului de stat nr. 512A20 ; art. 19, alin. (2), art. 36, alin. (1) din Legea nr.
27312006 privind finanlele publice locale cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

In temeiuil art" 196 alin.(l), lit.a) din OUG nr. 57l2}19,privind Codul
Administrativ, cu modificirile ulterioare, cu un numbr de 13 voturi pentru, adoptd
urmatoarea:

XIOTARARE

Art.1" Se aprobd rectificarea bugetului
SURSA A- Integral de la buget.
Total venituri, din care:
- venituri proprii
- TVA
- sutrventii
- impoz,t pe venit
- FEADR. (prefinanlare)

local pe anul 2020, dupa cumurmeazd:

- 14.952,90
- 7.928,50
- 3.492,00
- 1 .384,40
- 1"809,00

339,00



Cheltuieli totale din care:
- administratie
- alte servicii publice generale

- Invatamant
4ft.58.04.02

Art.58.04.03
- Sdnitate
- Cultura
- Asistenta sociala

Ar1.58.04.02
Aft.58.04.03

- Gospodarire locala
- Proteclia rnediului
- Transporturi
- alte actiuni economice

- Alte venituri
Total cheltuielio din care:
- Cdmin Cultural
- Spatiul Public de Recreere

Total venituri, din care:
-Venituri prestdri servicii
- Alte venituri din prestari servicii
- Subvenfii de la alte administralii
Total cheltuieli, din care:
- Servicii si dezvoltare publicd
- Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor gi dezv. comunale

- fond de rezewd, - - 10,00 mii lei;
- ordine publicd qi siguranld nalionald - 79,0A mii lei

- 14.952,90 mii iei;
- 5.074,50 mii lei;
- 150,00 mii lei, din care

- 927,80 naii lei, din care:
- 518,00 mii lei;

- 22,30 mii lei;
- 55,50 mii lei;
- 751,2A rnii lei;
- 2.411,00 rnii lei, din care :

- 299,00 mii lei ;

- 40,00 mii lei;
- 2.401,50 mii lei;

- 8,5 mii lei
- 3.003,90 mii lei;
- 90,00 mii lei.

- 32,00 mii lei.
- 50,0G mii lei
- 10,00 mii lei
- 40,00 mii lei

- 1016,80 mii lei;
- 840,40 mii lei;
- 22,40 mii lei;
- 154,00 mii lei.
- 1016,80 mii lei;
- 994,40 mii lei;

- 22,40 mii lei.

SURSA E - Activitifi finan{ate integral din venituri proprii.
Total venituri, din care: - 50,00mii lei;
- Venituri din concesiuni qi inchiriere - 18,00 mii trei;

SURSA G- Activiti(i finan{ate din venituri proprii gi subvenfii:

Art.2. Se aprobd lista obiectivelor de investilii pe anul 2020 cu finanlare
pafiiald, sau integralS de la bugetul local, pentru Sursa A, conform anexei nr. 1, care
face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.3. Se aprobd utlizarea sumei de 16 mii lei"din excedentul sursei E, pentru
sec{iunea de funcfionare, in vederea acoperirii temporare a golurilor de cas6.



* Art. 4. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand
modului de indeplinire. .€r

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica: Instituliei Prefectului-Judelul
Valcea, Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, primarului comunei Alunu,
Compartimentului Contabilitate qi Inspec{ie Fiscsld si se va afiqa la sediui
Consiliului L,ocal Alunu, Judetul Valcea.

va asigura aducerea la
Consiliul Local asupra

Alunu la:
25.06.2020

Contrasemneaza,
Secretar general,

Boeangiu Luminila

i
J


