ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL ROSEŢI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
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COMUNA ROSEŢI
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HOTĂRÂRE
privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii
de dezvoltare, virări de credite bugetare de la un capitol la altul precum și rectificarea bugetului
local al comunei Roseți, județul Călărași
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 21 Septembrie 2020,
Având în vedere:
-prevederile art.1, art.4 alin.(1), art.19 alin.(1),(2), art. 49 alin.(7), art.58 alin.(1) lit.a) , art. 82 din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 5/6.01.2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020;
-prevederile O.U.G nr. 50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
-prevederile H.C.L. Roseți nr.11 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Roseți pe anul 2020;
-prevederile HGR nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ
- teritoriale,
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
Analizând :
-adresa nr. 14204/26.08.2020 a ANAF-Activitatea de Trezorerie prin care se comunică suplimentarea
sumelor defalcate din TVA pe anul 2020,
-adresa nr.1223/2.09.2020 a Școlii Gimnaziale ‘’Iancu Rosetti’’ din comuna Roseți, județul Călărași, prin
care solicită rectificarea bugetului local cu suma de 9799 lei necesară derulării proiectului POCU-‘’Ne
asigurăm viitorul prin educație’’,
-prevederile dispoziției primarului nr. 232/3.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți,
-adresa nr.394/8.09.2020 a Grădiniței cu Program Normal Elisabeta Rosetti precum și adresa nr.
396/8.09.2020 a Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti prin care solicită sume pentru achiziționare echipamenete
medicale, materiale dezinfectante în vederea desășurării în condiții optime a procesului de învățământ,
-adresa nr. 15214/17.09.2020 a AJFP Călărași prin care se comunică repartizarea sumelor defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru plata cheltuielilor curente și de capital pe anul 2020,
-raportul nr. 6266/8.09.2020 întocmit de inspector cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,
-referatul de aprobare nr.6268/8.09.2020 întocmit de primarul comunei Roseți,
-avizul favorabil al comisiei de agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și
urbanism, înregistrat cu nr. 6582/17.09.2020
-prevederile H.C.L Roseți nr. 37/29.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință,
În temeiul prevederilor art.87, art 129 alin.(2) lit. b) corelat cu prevederile alin.(4) lit.a), art.139
alin.(3) lit.a), art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. -Se aprobă utilizarea sumei de 499806 lei din excedentul anual al bugetului local al comunei
Roseți, pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2020.
Art. 2.- Se validează dispoziția primarului nr. 232/3.09.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul
2020.

1

Art. 3. -Se aprobă virări de credite bugetare de la un capitol la altul pecum și rectificarea bugetului local
al comunei Roseți, judeţul Călăraşi, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. -Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Roseți și inspector cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți.
Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei,
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul Călărași şi se aduce
la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-eticheta
monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți.

Preşedinte de şedinţă,
Daniel BARBU

Contrasemnează,
Secretar general al comunei Roseți
Lavinia TĂNASE

Nr. consilieri :15
Prezenți :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abțineri :______

Nr. 54
Adoptată la Roseţi
Astăzi, 21 Septembrie 2020
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