
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.51/29.12.2020 

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu 

pentru anul 2020  

 

Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara  din 29.12.2020; 

Avand in vedere: 

-Prevederile Legii 5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

-Prevedrile art .19 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Prevederile HG 1100/2020 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 9018 din 08.12.2020; 

-Referatul de specialitate al Biroului Financiar  ,Contabilitate ,Impozite si Taxe Locale, 

Recuperari Creante  nr. 9017/08.12.2020, precum si avizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Helegiu nr.9567/28.12.2020; 

In temeiul art. 129, alin (4) lit. a si art 196, alin (1) lit. a din OUG 57/2019 – privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare : 

HOTARASTE 

Art 1.(1) Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pe anul 

2020,   astfel:  

La venituri :  

- Cap 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 213000 

lei    

 La cheltuieli : 

- Cap 56.07.00  Transferul din bugetele locale pentru institutii de asistenta sociala 

pentru personae cu handicap – 150000 lei 

- Cap 68.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate – 63000 lei 

- Cap 84.03.01 Drumuri si poduri – titlu 20 bunuri si servicii 70000 lei 

 (2) Bugetul va avea la venituri  suma de  9776760 lei iar la cheltuieli suma de 11389780 lei cu 

un deficit de 1613020 lei. 

Art 2 Primarul comunei Helegiu in calitate de ordonator principal de credite va duce la 

indeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate. 

Art 3 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 

- Primarului comunei Helegiu 

- Biroului Financiar  ,Contabilitate ,Impozite si Taxe Locale, Recuperari Creante 

Presedinte de sedinta 

          Adrian DRAGHICIU 

Contrasemeneaza 

                                                                                                                 Secretar general 

 Jr. Mariana SPIRIDON 

                         
Hotararea a fost  adoptata cu 11  voturi ‘’ pentru’’,  voturi impotriva  0 , abtineri 2  ,din totalul de 15 consilieri  din care  13  

prezenti la sedinta  


