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PROIECT DE HOTARARE 
   Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu 

pe anul 2020 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta 
extraordinara la data de  24 septembrie 2020;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 

Avand in vedere referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate 
din cadrul Primariei Ulmu, in baza Adresei ANAF  nr. 35.622 din 17 septembrie 
2020 privind repartizarea sumelor alocate prin H.G. Nr. 758 privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul 
de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 1.339.978 
mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul 
de stat pe anul 2020, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitatilor 
administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare, pentru plata cheltuielilor curente si de capital; 

Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind  finantele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare si ale Legii nr. 5/2020  privind bugetul de stat pe 
anul 2020. 

In completarea Hotararii Consiliului Local Ulmu nr. 6/20 februarie 2020 privind 
aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020 

In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 

In		temeiul		art.	129,		alin	2,	lit.	(b),		alin	4,	lit.	(a),	art.	139,		alin	3,	lit.	(a),		art.	155,		alin	
1,	lit.	(c),		si	alin.	4,	lit.	(d)		precum	si	ale	art.	196,	alin.	1,	lit.	a	si	art.	197,	alin.	1,	2	si	4	din	OUG	
nr.	57/2019	privind	Codul	Administrativ,	

 

H O T A R A S T E: 
 

 Art. 1 – Se aproba rectificarea bugetului Comunei Ulmu pe anul 2020, 
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
           Art. 2 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa 
la cunostinta publica si comunicata celor interesati. 
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