
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                     Proiect                                                                                  

      

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 

 

 Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

 Analizând referatul de aprobare  nr.6197 din 03.11.2020 prezentat de primarul comunei 

Coşna, domnul Gavril Pardău, raportul  de specialitate nr.______din___________ al sef serviciu 

din cadrul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei, şi: 

- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului şi turism din cadrul consiliului local Coşna, înregistrată sub nr.____din_________2020; 

 Având  în vedere prevederile : 

 -art.19 alin.2, din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 litera „c” din  Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin.1 și 2 litera ”b”, alin.4 litera   ”a”, art.139 alin.3 litera ”a” și art.196 

alin.1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr.555 din 05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Coşna, pentru anul 2020, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 

comunei Coşna, prin compartimentul de specialitate, iar secretarul  general al comunei o va aduce la 

cunoștință publică celor interesați și o va înainta Instituției Prefectului județului Suceava pentru 

control și legalitate în termenul prevăzut de lege.   
 

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

P R I M A R, 

Gavril Pardău 

 

                                                                Avizat pentru legalitate, 

                                                                                    Secretar  general al comunei, 

                                                                                         Mariana Ivan 

Nr.6196 din 03.11.2020 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

        

 

 



  

  ROMÂNIA 

JUDETUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.6197 din 03.11.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

  

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 În temeiul art. 129 alin.1, alin.4 litera ”a”,  din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, aprobarea bugetului local reprezintă dreptul şi în acelaşi timp obligaţia Consiliului 

Local. 

  Conform art.5 alin.2, art.19 alin.2 şi art.20 alin.1 litera „c”  din Legea nr.273/2006, privind 

finanţele publice locale cu privire  la rectificările bugetare, se pot face astfel: pe parcursul 

exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor 

propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite şi repartiţie  de la DGRFP și 

Consiliul Județean Suceava. 

  La această dată este necesară  şi oportună modificarea  bugetului local, prin rectificare din   

următoarele considerente: 

 A rămas neutilizată suma 1.338.627,02 lei  ce include și excedentul anului 2019  neutilizat și 

intră în componența bugetului local și de aceea trebuie făcut rectificarea și s-a propus utilizarea 

sumei de  1000 lei la carburant, 15 000 lei la piese de schimb, 12.000 lei la alte materiale și prestări 

servicii, precum și suma de 700 lei pentru dotări. Deasemenea s-a propus la cheltuieli suma de 3500 

lei pentru plata polițelor de asigurare, la învățământ suma de 20.000 lei , la cultura suma de 4000 lei 

pentru plata lucrărilor la reparații la instalația electrică la Căminul Cultural și suma de 440.000 lei 

investiții la sala de sport.  Suma de 20.000 lei pentru plata unor măsurători de terenuri, suma de 

279.000 lei pentru lucrări de iluminat, suma de 1500 lei pentru servicii salubrizare, suma de 12000 

lei pentru achiziționarea de plăcuțe pentru denumirea străzilor, suma de 5625 lei pentru 

achiziționarea a trei bariere, suma de 140.000 lei la investiții modernizare drumuri sătești. 

 Deasemenea și suma de 350.000 lei pentru plata serviciilor silvice. Toate sumele sunt 

descrise pe capitole în anexa la bugetul local. 

 

 În conformitate cu prevederile art.135 alin.1 litera”b” și art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, am inițiat proiectul de hotărâre mai sus menționat. 

 În consecinţă  se impune adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (13) din Legea nr.52/2003 citez:” 

În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune 

adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, 

proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările 

în vigoare,”ceea ce presupune o urgență de rectificare pentru cele descrise mai sus.  

 

P R I M A R, 

Gavril Pardău 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.6198 din 03.11.2020 

 

 

 

  Către, 

                     SEF SERVICIU-COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

 

 Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pentru anul 2020, 

cu întreaga documentație care a stat la baza elaborării acestuia, pentru care aveți obligația de a 

întocmi raportul la acest proiect de hotărâre  în 30 de zile de la înregistrarea proiectului, dar nu mai 

târziu de data  20.11.2020. 

 

 

 

 

 

P R I M AR,                                                         SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

 

Gavril Pardău                                                                      Mariana Ivan 

 

 

 

Am primit azi 03.11.2020 

 proiectul nr.1696/2020 

Sef Serviciu 

Claudia Todașcă 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ROMÂNIA 

JUDETUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.6425 din 25.11.2020 

 

R A P O R T 

  

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 În temeiul art. 129 alin.1, alin.4 litera ”a”,  din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, aprobarea bugetului local reprezintă dreptul şi în acelaşi timp obligaţia Consiliului 

Local. 

  Conform art.5 alin.2, art.19 alin.2 şi art.20 alin.1 litera „c”  din Legea nr.273/2006, privind 

finanţele publice locale cu privire  la rectificările bugetare, se pot face astfel: pe parcursul 

exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor 

propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite şi repartiţie  de la DGRFP și 

Consiliul Județean Suceava. 

 

 În conformitate cu prevederile art.135 alin.1 litera”b” și art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, am inițiat proiectul de hotărâre mai sus menționat. 

 În consecinţă  se impune adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (13) din Legea nr.52/2003 citez:” 

În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune 

adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, 

proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările 

în vigoare,”ceea ce presupune o urgență de rectificare pentru cele descries mai sus.  

 

P R I M A R, 

Gavril Pardău 

 


