
 
 
 

 
 H O T Ă R Â R E  

privind validarea rectificării bugetului local al oraşului Slănic pentru anul  2020 
 

       Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, modificat 
şi completat ulterior;       
        
        Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr. 12514/179 din 

16.12. 2020,  Raportul de specialitate al Serviciului financiar –contabil, cu privire la necesitatea 
validarii  rectificării  bugetului local pentru anul 2020, nr.12515/180 din  16.12.2020; 
        Având în vedere: 
-  art.5 alin. (2), art.19, alin (2) , art.20, alin (1) , lit c), art.49 alin. (10)  din Legea privind 

finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.3 din O.U.G. nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea 

art.63 din Legea  nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; 
- art.28 din O.U.G. nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 
- art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4) lit. a) şi art. 155, alin. (4), lit. b) din OUG nr. 57 din 03. 

07. 2019 privind Codul administrative, modificat şi completat ulterior ; 
         Ținând seamă de avizele, cu caracter consultativ,  ale comisiilor de specialitate ale consiliului 
local ; 
        În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. b)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 

2019 privind Codul administrativ, modificat şi completat ulterior;  
 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. - Se aprobă validarea  rectificarii bugetului local al oraşului Slănic,  pentru anul 
2020, conform anexei nr.1, Buget local centralizat la venituri și cheltuieli, pe anul 2020, parte 
întegrantă din prezenta hotărâre. 

- Total venituri   15.428.360 lei  
- Total cheltuieli  15.814.010 lei,     
 
Art. 2. - Se aprobă  validarea rectificării Secţiunii de funcţionare , conform anexei nr.2, 

Buget local centralizat la venituri și cheltuieli, pe anul 2020, Secțiunea de funcționare,  parte 
întegrantă din prezenta hotărâre : 

- Total venituri 9.297.930 lei  
- Total cheltuieli  9.297.930 lei  
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              Art. 3. - Se aprobă  validarea rectificării Secţiunii de dezvoltare , conform anexei nr.3, 
Buget local centralizat la venituri și cheltuieli, pe anul 2020, Secțiunea de de dezvoltare,  parte 
întegrantă din prezenta hotărâre  : 

- Total venituri  6.130.430 lei  
- Total cheltuieli  6.516.080 lei,       

              
             Art. 4.- Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019 cu finanţare integrală de la 
bugetul local , în sumă de 6.516.080 lei, conform anexei 4, parte întegrantă din prezenta hotărâre     
          
            Art. 5. - Se aprobă  validarea rectificării conform anexei nr.5,  Bugetul instituțiilor 
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, (sursa E) parte 
întegrantă din prezenta hotărâre  : 

- Total venituri   610.260 lei  
- Total cheltuieli  810.260 lei,    
  

              Art. 6. - Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 finanțate din venituri 
proprii  în sumă de 200.000 lei, conform anexei nr.6 , parte întegrantă din prezenta hotărâre  : 
 
            Art. 7. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general al 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Serviciului financiar 
contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic .  

 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CHIPEȘIU FLORINEL 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI, 
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,  22  decembrie 2020 
Nr.  61         
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15 , cvorum necesar: 8 
 
 
 






























































































