ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 26 / 2020
privind rectificarea bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2020
Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința extraordinară din data de 27
aprilie 2020, convocat prin Dispoziția nr. 84/2020, emisă de primarul comunei
Dănești, județul Harghita;
Având în vedere:
- starea de urgență pe teritoriului României instituit prin Decretul președintelui
României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriului României;
- adresa Consiliului Județean Harghita nr. 726/2020, privind repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale din județ sume din fondul la dispoziția Consiliului Județean
harghita, constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2020, precum și
HCJ HR nr. 97/2020;
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.94/2020;
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.95/2020;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Dăneşti,
înregistrat sub nr.96/2020;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 5/ 2020 bugetului de stat pe anul 2020;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 12 / 2020 privind aprobarea bugetului local al
comunei DĂNEŞTI pe anul 2020
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor Metodologice a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;
În temeiul prevederilor art.87, art. 88, art. 129 alin.(4) lit. „a”, alin. (5), art.139
alin.(3) lit. „a” și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Dăneşti pe anul 2020,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Dăneşti prin Compartimentul financiar-contabilitate, impozite și taxe locale.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dăneşti, Compartimentului
financiar-contabilitate, impozite și taxe locale, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Harghita şi Instituţiei Prefectului judeţului Harghita în vederea exercitării controlului
cu privire la legalitate, prin grija d-nei secretar general, și totodată se afișează la
sediul Primăriei comunei Dănești, precum și pe site-ul comunei Dănești.
Dăneşti, la 27 aprilie 2020

Președintele de ședință,
Both Norbert László

 ………………….……………………

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al
C O M U N E I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára


………………….……………………

