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HOTARARE 

Nr. 43/27.11.2020 

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu 

pentru anul 2020  

 

Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara  din 27.11.2020 

Avand in vedere; 

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

- Prevederile art 19 si art 49 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 8359/ 16.11.2020; 

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

Recuperare Creante nr. 8358/16.11.2020, precum si avizele comisiei de specialitate 

din cadrul Consiliului Local Helegiu nr. 8726, 8727 si 8728 din 27.11.2020; 

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. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu 

pe anul 2020,   astfel: 

La venituri :  

- Cap 42.34.00 –Subventii pentru acordarea ajutoarelor de incalzire 78000 

lei    

 La cheltuieli : 

- Cap 51.01.03  Autoritati executive - titlu 85 plati efectuate in anii 

precedenti  si recuperate in anul curent  (-73600) lei                                                                    

- Cap 68.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate - titlu 10 salarii 

59600  lei 

- Cap 68.15.01 Ajutor social  titlu 57 – ajutoare sociale in numerar               

86000 lei 

- Cap 84.03.01 Drumuri si poduri titlu 71 – cheltuieli de capital 6000 lei 

Art.2 Bugetul va avea la venituri  suma de  9493760 lei iar la cleltuieli suma de 

11106780 lei cu un deficit de 1613020 lei. 



Art 3  Primarul comunei Helegiu in calitate de ordonator principal de credite va 

duce la indeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate. 

Art 5 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 

- Primarului comunei Helegiu 

- Birou Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante 
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Hotararea a fost  adoptata cu 15 voturi  

 


