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HOTĂRÂREA Nr. 42
din 31 martie 2020
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Sântandrei pe
anul 2020
Consiliul Local al Comunei Sântandrei, Județul Bihor, întrunit în ședința extraordinară din data
de 31 martie 2020,
Luând în considerare:
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei nr. 4046/23.03.2020, cu privire la
necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Sântandrei în urma decretării stării
de urgență;
- raportul de specialitate al Biroului Finanțe – Contabilitate nr. 4078/23.03.2020,
- avizul consultativ al Comisiei Buget – Finanțe;
În conformitate cu de prevederile:
- Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
art. 36 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății din data de
11.03.2020;
Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea
stării de urgență pe teritoriul României;
Ordonanța militară a ministrului afacerilor interne nr. 2 din 21.03.2020 privind
măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19;
Ordonanța militară a ministrului afacerilor interne nr. 3 din 24.03.2020 privind
măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19;
Ordonanța militară a ministrului afacerilor interne nr. 4 din 29.03.2020 privind
măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19;
Hotărârii nr. 5/29.02.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al
Județului Bihor, cu privire la aprobarea măsurilor și acțiunilor ce se întreprind la nivelul Județului
Bihor pebtru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID 19;
O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată
în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020;
H.C.L. Sântandrei nr. 20/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local, a
bugetului de credite şi a bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2020;
art. 129 alin. (2) lit. b) și d) coroborate cu ale alin. (4) lit. a) și ale alin. (7) lit. h)
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 Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 12 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din
totalul de 14 consilieri în funcție,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Sântandrei pe
anul 2019, cu următoarele modificări:
(1) suplimentarea la partea de venituri la art. 070101 Impozit pe clădiri de la persoane fizice cu
suma de 20.000 lei și la art. 070102 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice cu suma de 30.000
lei, respectiv pe partea de cheltuieli se majorează cap. 610250 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice
și siguranței naționale, art. 203030 cu suma de 50.000 lei;
(2) suplimentarea la partea de venituri la art. 070201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice și
majorarea la partea de cheltuieli în cadrul cap.740501 Salubritate, art. 200130 cu suma de 25.000 lei
pentru asigurarea serviciilor de deratizare.
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.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Petru ILIEȘ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Dorina ILEA

