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 HOTĂRÂRE 
privind  rectificarea bugetului local  

pentru anul 2020 
 

     Consiliul Local Bozioru întrunit în şedinţă <<ordinară>> la  data de 26.11.2020 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare al Primarului comunei, înregistrat sub nr. 
3.188/20.11.2020; 
• Raportul   compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.3.189 
/20.11.2020; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub nr. 
3.132/3.133/3.134/24.11.2020; 
• Prevederile art.50 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 
• Având în vedere prevederile art.139 alin. (1) şi  (3) lit. a) din OUG nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ,  
             În temeiul  art. 126 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul     administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
        Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Bozioru, pentru anul 

2020  conform anexelor nr.1, 2 şi 3  care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 
    1.1.Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei, din bugetul propriu,  Şcolii 

Gimnaziale Bozioru, pentru decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor 
didactice; 

 
                   1.2. Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul propriu, Şcolii     

Gimnaziale Bozioru în vederea achiziţionării de cadouri pentru copii;  
                                                                                                                                                

1.3. Se aprobă alocarea sumei de 66.500 lei din bugetul propriu Şcolii 
Gimnaziale Bozioru, pentru achiziţionarea de tablete necesare desfăsurării 
cursurilor on-line. 

 
          Art. 2. Serviciul contabilitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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           Art. 3. Secretarul general al comunei Bozioru, Judeţul Buzău va face 
publicitatea cerută de lege şi va  transmite prezenta hotărâre autorităţilor şi 
instituţiilor publice interesate. 

     
 

             Nr.32/26.11.2020 
           Bozioru 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          JIPA Lucia   
 
  …………………………                                  
                              
                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                           SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                                       OPREA Mirela 
                                                                      

    ………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Hotărârea a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei  Bozioru in sedinta <<ordinară>> din data 
de 26.11.2020,  cu un număr de ___8___  voturi ,,pentru” _____0_____,,abtineri” si _______0____voturi 
,,impotriva”, din numarul total de 9 consilieri in functie si ___8______  consilieri prezenti la sedinta. 
 

 


