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                                                       H O T A R A R E 
Referitor la  rectificarea bugetului local  al comunei Şopârliţa, judeţul Olt in 
anul  2020 
 
 

      Consiliul Local al comunei Soparlita întrunit in şedinţa ordinara în data 
de 30.04.2020 prin Dispoziţia Primarului comunei Soparlita 
nr.72/24.04.2020, legal constituit, 
 
 
Luand act de: 
-referatul de aprobare  al Primarului comunei Soparlita -909/14.04.2020 ; 
-raportul compartimentului de specialitate-925/15.04.2020; 
-HCL comuna Soparlita nr.8/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei 
Soparlita, pe anul 2020; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Soparlita-aviz 
favorabil; 
Avand in vedere prevederile: 
 -art.19,alin.(2) si ale art.82 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) ,art.155 alin(1) lit.c) din OUG 
nr.57/2019- Codul administrativ; 
- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata; 
In temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019- 
Codul administrativ 
Adopta prezenta  
                                                                 H O T A R A R E 
 
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Soparlita, pe anul 2020, astfel: 
- la partea de cheltuieli se rectifică: 
-se suplimenteaza capitolul 65.02.50.57.02.03”Tichete de gradinita -alte cheltuieli in 
domeniul invatamantului” in suma de  5.000 lei si se diminueaza 65.02.50.57.02.01 –
„Ajutoare sociale in domeniul invatamantului in suma de 5000 lei. 
-se suplimenteaza capitolul 68.50.50.20.30.30”Cheltuieli materiale -Alte cheltuieli in 
domeniul asistentei sociale” in suma de  6.000 lei. 
-se diminueaza capitolul 70.02.58.04.02”Cheltuieli de capital –Iluminat public” in suma de 
6.000 lei. 



 
                                         Total  TRIM II 

   Cheltuieli : 6502.50.57.02.01 -5.000 -5.000 
Cheltuieli : 65.02.50.57.02.03 +5.000 +5.000 
Cheltuieli : 655050  + 6.000 +6.000 
Cheltuieli : 700258 -6.000  -6.000 
TOTAL cheltuieli 0.000 +0.000 
   
   
   
   
 
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică primarului, compartimentului contabilitate, impozite şi 
taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   Contrasemneaza, 
Valcea Ion                                                            Secretar general, 
                                                                                Jr.Dica Liliana   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șopârlița,  30.04.2020 
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