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HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al orașului Techirghiol pentru anul 2020 

 

 

 Consiliul Local al orașului Techirghiol,  întrunit in ședința extraordinara din 22.12.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiei de specialitate nr.1, 

            Având în vedere: 

- H.G nr. 1100/2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția 

Guvernului, prevăzut  in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrative 

teritoriale, 

- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, 

- Prevederile art.39, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

actualizată,  

- Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, 

- H.C.L. nr. 35/24.02.2020 privind Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului 

Techirghiol pentru anul 2020, 

- Raportul de specialitate nr. 21549/18.12.2020 al Serviciului Venituri, contabilitate, 

 Văzând prevederile art.  129, alin. 1, alin. 2, lit. b şi alin.4 , lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se aprobă  rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Techirghiol 

pentru anul 2020,  conform anexei 1  – parte integranta la prezenta. 

 

Art.2 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituțiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abțineri 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 22.12.2020. 

Nr. 153. 
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