ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.22
din 11 mai 2020 .
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2020.
Iniţiator : Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 2680 din 06.05.2020
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă extraordinară ;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.2680
din 6 mai 2020 ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului,înregistrat la nr.2681 din 6 mai 2020 ;
Având în vedere avizul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Cuca ;
Având în vedere Contractul de finanțare nr.4168 din data de 12.12.2017 încheiat între
UATC Cuca si M.D.R.A.P.F.E. în vederea realizării obiectivului de investiții ,, Înființare rețea
de canalizare (Stație de epurare și rețea de canalizare) în comuna Cuca județul Galați.
Având în vedere Contractul de finanțare nr.2007 din data 25.07.2017 încheiat între
UATC Cuca si M.D.R.A.P.F.E. în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Modernizarea
rețelei de drumuri de interes local in comuna Cuca județul Galați”.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr 141/2020 privind
repartizarea pe unități administrative teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit estimate
a se încasa in anul 2020 in suma de 310 000 lei .
Având în vedere adresa nr.GLR_TRZ-7605/23.04.2020 de la D.G.R.F.P. Galați , prin
care au fost comunicate sumele rezultate în urma repartizării pe unități administrativ
teritoriale , pentru anul 2020 a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor corespunzătoare cotelor defalcate
din impozitul pe venit estimate a se încasa la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale ;
Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 5 pentru anul 2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 25.02.2020 privind adoptarea
bugetului local pe anul 2020 ;
Având în vedere art.19 alin(1) lit (a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;
Având în vedere art.47 alin (10) din Legea privind finanțele publice nr.500/2002
republicata,cu modificările si completările ulterioare.
Având în vedere art.129 alin.(4) lit. a) precum şi art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanţa
de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;

Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al UAT comuna Cuca în anul 2020 ,
potrivit Anexei , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei .
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului –
judeţul Galaţi , în termenul prevăzut de lege și o va publica în Monitorul oficial local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
consilier Nicolaie Nedelcu

Contrasemnează:
Secretar gen.UAT ,
Marin Angelică

