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HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei 
Ciugud 

 
 

     Consiliul local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în  data 
de 30.04.2020;  

Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 
- Raportul de specialitate nr. 2938/2020 al Compartimentului Financiar- contabil; 
- Fundamentarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2020 al comunei Ciugud de către ordonatorul principal de credite; 
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, 
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, 
protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț; 

Văzând: 
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba nr.5531/23.04.2020, 

înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub nr. 2.928/23.04.2020; 
- Contractul de finanțare nr.5300/2787/10.04.2020; 

         Ţinând  cont de: 
- Legii nr.5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
- art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b)  coroborat cu art. 129 alin. (4) lit.a) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1. Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform 

anexei nr.1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Aprobă rectificarea programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi 

surse de finanţare conform anexei nr.2 - parte integrantă din prezenta hotărâre 

 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.4. Hotărârea se comunică: 

-Instituţiei Prefectului - Judetul Alba; 

mailto:office@primariaciugud.ro
http://www.primariaciugud.ro/


-Primarului comunei Ciugud; 

-Compartimentului  Financiar-Contabil;   

-un  exemplar la dosar. 

 

  Preşedinte şedinţă                      Contrasemnează secretar general 
    Consilier Magda Alexandru Adrian                  Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 30.04.2020 
 Nr.41 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie 


