COMUNA BOGDAND, JUDEȚUL SATU MARE
BOGDAND, NR.310/A, TEL/FAX:0261-828201, e-mail:bocotar@yahoo.com

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA BOGDAND
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA 51/2019
privind rectificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2019
Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa extraordinară la data de
23.12.2019;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.3229 din 20.12.2019,
- Raportul de specialitate nr. 3230 din 20.12.2019 întocmit de Compartimentul financiarcontabil,
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Bogdand, nr.
3240/23.12.2019;
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 50 şi 51, alin. (2), (3), (4), (5), ale
art. 3 alin. (1), art. 13, art. 19 alin. (2), precum şi ale art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative
pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. (a), art.136, alin.(3), lit.a) și
art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă bugetul rectificat pe anul 2019, conform Anexelor nr.1 și 1 a.
Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează
secretarul general al comunei Bogdand.
Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al
comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:
 Primarului comunei Bogdand,
 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,
 Compartimentului financiar-contabil din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

Adoptată în şedinţa extraordinară din 23.12.2019.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

DUMUȚA PATRIȚIU
-consilier local-

L.S.

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI BOGDAND,

TEMIAN SIMONA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul
Administrativ.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 9;
Nr.total consilieri absenţi: 0 ;
Voturi pentru: 9;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

