
R O M Â N I A 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 1 

din 30 ianuarie 2020 
 

privind:   validarea modificărilor bugetare stabilite prin dispoziţia nr. 281 din 18 decembrie 

2019 și dispoziția nr. 282/23 decembrie 2019  pentru rectificarea bugetului local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019 

 

 

          Consiliul local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea întrunit în şedinţa ordinară din data de  

30 ianuarie 2020, 

 

- văzând referatul pentru aprobarea proiectului de hotărâre pentru validarea modificărilor 

bugetare stabilite prin dispoziţia nr. 281 din 18 decembrie 2019 și dispoziția nr. 282/23 decembrie 

2019 pentru rectificarea bugetului local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019 

înregistrat sub nr. 13/6 ianaurie 2020; 

- văzând  raportului compartimentului de resort înregistrat sub numărul 278/23.01.2020; 

- în baza avizului favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare  economică, socială, 

buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

- în conformitate cu prevederile  art. 50 alin. (2) lit. „b”şi art. 82  din Legea  nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - în temeiul  art. 129  alin. (1) şi (2)  lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (1) și (3) lit. 

”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se validează modificările  bugetare stabilite prin dispoziţia nr. 281 din 18 decembrie 

2019 și dispoziția nr. 282/23 decembrie 2019  pentru rectificarea bugetului local al comunei 

Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019 conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 

Ciorăşti prin Compartimentul buget, contabilitate, impozite şi comunicate Instituţiei Prefectului 

Judeţului Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de legalitate de secretarul generalal 

comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

 

    Președinte de ședință,            Contrasemnează, 

Consilier local Stan Ionel     Secretarul general al comunei, 

         Rizea Fănica 


