
ROMÂNIA                

JUDEŢUL BIHOR                     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI                   

   

HOTĂRÂREA Nr. 166 

din 23 decembrie 2019 

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Sântandrei pe anul 2019 

 

Consiliul local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința extraordinară din data de 23 

decembrie 2019, 

Având în vedere adresa nr. 11505 / 12.12.2019 transmisă de Institutia Prefectului – Județul Bihor, prin 

care ne solicită comunicarea de sume pentru asigurarea funcționării până la sfârșitului anului 2019, respectiv 

salarii, asistență socială, utilități, încălzire, iluminat public în vederea emiterii unei Hotărâri de către Guvernul 

României privind alocarea sumelor necesare din fondul de urgență bugetară la dispoziția Guvernului; 

Luând în considerare referatul de aprobare al Primarului comunei Sântandrei nr. 16804 / 23.12.2019, 

raportul de specialitate al Biroului Finanțe – Contabilitate nr. 17282 / 23.12.2019, precum și avizul consultativ 

al Comisiei Buget – Finanțe; 

În conformitate cu de prevederile: 

- H.G. nr. 971 din 20 decembrie 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ – teritoriale, 

publicată în M.O. nr. 1029 din 20 decembrie 2019; 

- Legii nr. 50 / 2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

- art. 19, art. 34 alin. (2), art. 49 alin. (1) - (7) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- HCL Sântandrei nr. 51 din 17 aprilie 2019 prin care s-a aprobat bugetul local şi  bugetul din 

venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019; 

- HCL Sântandrei nr. 82 din 9 iulie 2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Sântandrei pe anul 2019; 

-  HCL Sântandrei nr. 94 din 29 august 2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Sântandrei pe anul 2019; 

-  HCL Sântandrei nr. 150 din 27 noiembrie 2019 privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne în sumă de 6.000.000 lei; 

-  HCL Sântandrei nr. 69 din 13 iunie 2019 privind aprobarea contractării cu CEC Bank S.A. a unei 

finanțări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei; 

-  HCL Sântandrei nr. 109 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de 

venituri și cheltuieli și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli - Credite interne pe anul 2019; 

- HCL Sântandrei nr. 129 din 21 noiembrie 2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri 

și cheltuieli al comunei Sântandrei pe anul 2019; 

-  art. 129, alin. (2) , lit. b) și d), alin. (4), lit. a), alin. (7) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

555 din 5 iulie 2019, cu 11 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din totalul de 14 consilieri 

locali în funcție, 

HOTĂRĂȘTE: 

      Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Sântandrei pe anul 

2019, conform Anexei la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei în calitate de 

ordonator principal de credite şi Biroului Finanţe Contabilitate. 

      Art.3.Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor____Primar______DGFP 

Bihor_____Trezoreria Municipiului Oradea____Biroul Finanţe Contabilitate____Afişaj.                  
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