
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

         CONSILIUL LOCAL 
  

 
HOTĂRÂRE 

privind  validarea Dispoziției primarului nr. 141 din 23.12.2020  cu privire la  majorarea bugetului local de 
venituri si cheltuieli  aferent anului 2020 

 
          Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava, având in vedere: 

- Referatul de aprobare  prezentat de primarul comunei Hârtop, înregistrat cu nr.103  din 11.01.2021, 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu  nr. 

70 din 7.01.2021, 
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop,  
- Hotărârea Consiliului Local Hârtop nr.8/2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

aferent anului 2020, 
- dispoziția primarului nr. 141 din 23.12.2020, privind modificarea  bugetului local de venituri și cheltuieli 

aferent anului 2020. 
 

  Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
- Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de  stat pe anul 2020, cu modificările si completările ulterioare,  
- Hotărârii Guvernului nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ - 
teritoriale  

- art. 19, alin.2, art.20, alin. 1, lit. c, art. 82, alin. 1  din  Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu 
modificările si completările ulterioare,  

 
În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(4), litera “a”, art.139, alin.(3)  lit. “a” art. 196, alin.(1), lit. “a” din Codul 

administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările si completările 
ulterioare,  
 

 
Hotărăște: 

 
Art.1.- Se validează modificările efectuate în bugetul local, prin dispoziția primarului 141 din 23.12.2020,  privind 
majorarea  bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2020, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.- Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul financiar contabil, va 
urmări derularea întocmai a bugetului local pe anul 2020, cu respectarea legalității si încadrarea în sumele 
propuse și aprobate atât la venituri cat si la cheltuieli. 
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