ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL SÂNTANDREI
HOTĂRÂREA Nr. 156
din 18 decembrie 2019
privind aprobarea validării dispoziţiei Primarului nr. 206 din 27 noiembrie privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019

Consiliul local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 18
decembrie 2019,
Având în vedere:
- cererea Școlii Gimnaziale nr. 1 Sântandrei, înregistrată cu nr. 15670 / 25.11.2019 prin care solicită
aprobarea de virare de credite între articolele bugetare, respectiv diminuarea: art. 200103 cu suma de 7,00 mii lei și
art. 200104 cu suma de 1.50 mii lei și mutarea la art. 200130 suma de 8.50 mii lei necesară pentru acoperirea
cheltuielilor de întreținere și funcționare,
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei nr. 16528 / 09.12.2019;
- raportul de specialitate al Biroului Finanţe Contabilitate nr. 16658/10.12.2019 cu privire la aprobarea
validării dispozitiei Primarului nr. 206 din 27 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2019,
Luând în considerare H.C.L. Sântandrei nr. 51 / 17.04.2019 privind aprobarea bugetului local şi a
bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019,
În conformitate cu prevederile:
- 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 si completările ulterioare,
art. 20 din Legea educatiei nationale nr. 1 / 2011 cu completările și modificările ulterioare,
- art. 129 alin. (7), lit (a) din Ordonanța de urgență 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 14 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din totalul de 14 consilieri
locali în funcție,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se validează şi se aprobă în totalitate prevederile Dispoziţiei nr. 206 / 27.11.2019, anexă
prezentei.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor____Primar______DGFP
Bihor_____Trezoreria Municipiului Oradea_________Biroul Finanţe Contabilitate_________Afişaj.
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