ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL ROSEŢI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017

COMUNA ROSEŢI
cod fiscal: 4294146
E-mail : primariaroseti@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8985/ 14.12.2020
privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași
Primrul comunei Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
Având în vedere:
-prevederile art.1, art.4 alin.(1), art.19 alin.(1), (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 5/6.01.2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020;
-prevederile O.U.G nr. 50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
-prevederile H.C.L. Roseți nr.11 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Roseți pe anul 2020;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
Analizând :
-adresa nr. 167540/14.12.2020 a MLPDA prin care se comunică punerea în aplicare a Deciziei ÎCCJ nr.
3865/2020 pentru proiectul cod MIS ETC 321 ‘’Development of transport infrastructure in the crossborder area Roseți, Calarasi County-Silistra Municipality’’ finanțat prin Programul de cooperare
Transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013,
-referatul de aprobare nr.8986/14.12.2020 întocmit de primarul comunei Roseți,
-raportul nr.8987/14.12.2020 întocmit de inspector cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,
-avizul comisiei de specialitate nr. 2 înregistrat cu nr.___________/2020,
-prevederile H.C.L Roseți nr. 61/18.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință,
În temeiul prevederilor art.87 alin.(1,2,5), art 129 alin.(2) lit. b) corelat cu prevederile alin.(4)
lit.a), art. 136 alin.(1), (8), art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

Solicit Consiliului Local Roseti, să analizeze prezentul proiect de hotărâre și să
delibereze cu privire la:

Art.1. -Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Roseți, judeţul Călăraşi, conform anexei ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. -Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Roseți și inspector cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți.
Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei,
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul Călărași şi se aduce
la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-eticheta
monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți.
INIȚIATOR PROIECT
PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI
Nicolae RÂJNOVEANU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
Lavinia TĂNASE
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