
R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA BUCOV                                                       

CONSILIUL LOCAL 

              
 H O T Ă R Â R E A  NR.49/16.09.2020 

privind aprobarea rectificării  Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli 
 al comunei Bucov pe anul 2020 

 

Consiliul Local al Comunei Bucov întrunit în şedinţa ordinară la  data de 
16.09.2020; 
          Luând act de raportul de specialitate nr.13577/09.09.2020 , întocmit de către 
Șeful Biroului Financiar Contabil  dl Tănase Ionuț  ; 

 Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr.13576/09.09.2020 , în 
calitate de iniţiator,  dar și de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

Constatând necesitatea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al 
comunei Bucov pe anul 2020 ; 

Hotărârea de Guvern nr 758/10.09.2020 privind alocarea unei sume din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului , prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 
pentru unele  unități administrative; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 
2020, 
          HCL nr 14/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2020; 
          În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
         În baza art. 129, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
         În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
         Consiliul local al comunei Bucov , adoptă următoarea : 
  

H O T Ă R Â R E : 

  

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov 
pe anul 2020 conform anexei nr.1. la prezenta. 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Bucov prin personalul  de specialitate. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Bucov, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Bucov, Instituţiei Prefectului 
judeţului Prahova . 
  
         Președinte de ședință,                                        Contrasemnează, 
            Nicolescu Nicolae                             Secretar General –Nae Florentina Cristina 
                       
                          


