
CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HoTARAREA NR. 62

Privitoare la: aprobarea rectificirii bugetului local pe anul 2020.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinard din
data de 27.08.2020, la care participd un numbr de 12 consilieri din totalul de

1 3consilieri in funclie;
Avdnd in vedere Hotdr0rea Consiliului Local Alunu nr. 46125.06.2020,

prin care d-l Manea Dumitru a fost ales preqedintele gedinfei pe o perioadd de

trei luni;
Av6nd in vedere:
- raportul inregistrat sub nr. 10.389 din 17.08.2020, intocmit de d-na

Ungureanu Eugenia, inspector in cadrul Compartimentului Contabilitate qi

Inspeclie Fiscal6, prin care propune aprobarea rectificdrii bugetului local pe

anul 2020;
- referatul de aprobare inregistrat sub nr. 10.517 din 20.08.2020, intocmit

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

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

de hotarare intocmit de secretarul general al comunei;
In conformitate cu prevederile art.129 alin. (2),lit. <b>, alin.4, lit.a) din

OUG nr. 5712019, privind Codul Administrativ ; Legea bugetului de stat nr.
512020; art. 19, alin. (2), art. 36, alin. (1) din Legea nr. 27312006 privind
finan{ele publice locale cu modificdrile qi completirile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin.(l), lit.a) din OUG nr. 57l2}l9,privind Codul
Administrativ, cu modificdrile ulterioare, cu un numdr de 9 voturi pentru qi 3
ablineri, adopti urmatoarea:

norAnAnn

Art.l. Se aprobd rectifiaarea bugetului local pe anul 2020, dupa cum
urmeazd.:

SURSA A- Integral de la buget.

Total venituri, din care:
- venituri proprii
. TVA

16.L31,90
8.173,50
3.508,00

mii lei;
mii lei;
mii lei;



- fond de rczewl, - - 10,00 mii lei;
- ordine publici qi siguranld nalionali - 79,00 mii lei

- subventii
- impozit pe venit I

- FEADR (prefinanfare)

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

- Invatamant
Art.58.04.02
tur.s8.04.03

- Sdndtate
- Cultura
- Asistenta sociala

Art.58.04.02
Art.58.04.03

- Gospodbrire locali
- Proteclia mediului
- Transporturi
- alte actiuni economice

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

Total veniturio din care:
-Venituri prestdri servicii
- Alte venituri din prestari servicii

Total cheltuieli, din care:
- Servicii si dezvoltare publicd

- 2.302,40 mii lei;
- 1.809,00 mii lei;

- 339,00 mii lei;

- 16.131,90 mii lei;
- 5.091,50 mii lei;
- 150,00 mii lei, din care

- 974,30 mii lei, din care:
- 518,00 mii lei;

- 22,30 mii lei;
- 55,50 mii lei;
- 687,20 mii lei;
- 2.697,50 mii lei, din care:
- 299,00 mii lei ;

- 40,00 mii lei ;

- 2.379,50 mii lei;
- 8,5 mii lei
- 3.921,90 mii lei;
- 93,00 mii lei.

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

- 1016,80 mii lei;
- 840,40 mii lei;
- 22,40 mii lei;

- 1016,80 mii lei;
- 994,40 mii lei;

SURSA E - Activitifi finanfate integral din venituri proprii.
Total venituri, din care: - 50,00mii lei;
- Venituri din concesiuni gi inchiriere - 18,00 mii lei;

SURSA G- Activitifi finantate din venituri proprii gi subvenfii:

- Subvenlii de la alte administralii - 154,00 mii lei.

- Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor qi dezv. comunale - 22,40 mii lei.

Art.z. Se aprobd lista obiectivelor de investilii pe anul 2020 cu finanlare
partiall sau integrald de la bugetul local, pentru Sursa A, conform anexei tr. l,
care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.



Art. 3. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor ffezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica: Instituliei Prefectului-Judetul
Valcea, Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, primarului comunei
Alunu, Compartimentului Contabilitate qi Inspec,tie Fiscsli si se va afiqa la
sediul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea.

Alunu la:
27.08.2020

Preqedinte de qedin!5,
Manea

Contrasemneaza)
p. Secretar general,

Insp. Daju Iuli[-Daniela
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