
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI VINTILĂ  VODĂ 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea nr.1 a  bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  

 pe  anul 2020, al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău 
 

       Consiliul  local al  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere: 

 -referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrată sub 

nr.2118/27.04.2020; 
 - raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului finaciar-

contabil, impozite şi taxe locale, înregistrat sub nr.2122/27.04.2020; 

- rapoartele de  avizare  ale Comisiilor de  specialitate  din cadrul  Consiliului local al 

comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău ; 

 - Hotărârea Consiliului local Vintila Voda nr.6/19.02.2020 pentru aprobarea   

bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe anul 2020; 
 - adresa nr.30305/22.04.2020 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Buzău; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.70/15.04.2020 privind repartizarea unor 

sume din fondul de rezervă al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020 unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţul Buzău în vederea prevenirii şi combaterii COVID-19; 
           - prevederile  art.19, alin.(2) şi art.20 alin.(1) lit.c) din  Legea  nr. 273/2006  privind 

finanţele publice   locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

    -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

            În temeiul art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a) si art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1. Bugetul local  de venituri si  cheltuieli  pe  anul 2020, al  comunei 
Vintilă Vodă, judeţul Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului local  
nr.6/19.02.2020, se rectifică astfel: 
                                                                                                          Mii lei 

COD BUGET INIŢIAL Influenţe + Influenţe - Buget final 

Venituri     

04.02.01 561  1 560 

04.02.04 330  11 319 

11.02.06 1470 23  1493 

43.02.08  15  15 

Cheltuieli     

61.02.05 85 26  111 

Art.2. Compartimentul financiar –contabil, impozite si taxe locale va duce la 
îndeplinire  prezenta hotărâre, iar secretarul general al comunei o va transmite 
instituţiilor şi autorităţilor   interesate. 

NR. 15 
 
        Vintilă Vodă, 05 MAI 2020  

 
           Preşedinte  de şedinţă,                                    Contrasemnează,  
                                                                            Secretar general al comunei, 
 
      Consilier, VOICILĂ MARIAN                                   LUNGU MIHAELA   

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în şedinţa 

ordinară din data de 05.05.2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare,  cu :10  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri , 
din  numărul total  de  10  consilieri  în  funcţie  şi  10  consilieri  locali prezenţi.                            


