
 

 

 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.63 
din 15 decembrie 2020  . 

privind:  rectificarea bugetului local pe anul 2020. 
 
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 6210 din 09.12.2020 
  

Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă   ordinară   ; 
  Având în vedere  referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.6210 
din  9 decembrie  2020    ;   
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului,înregistrat la nr.6215 din 9 decembrie 2020   ;  

Având în vedere  avizul comun  al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local Cuca ;  

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1044 din data de 07 decembrie 2020, 
publicată în Monitorul Oficial al Romaniei privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 
unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.  
 Având în vedere adresa nr. 12689 din 03.12.2020, care potrivit Anexei la Actul 
Adițional nr.151987 la contractul de finanțare nr.100266/22.07.2020, sumele alocate 
Consiliului Județean Galați conform Legii nr.5/2020 a bugeutlui de stat pe anul 2020 pentru 
Programul privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale 
localităților și a regulamentelor locale de urbanism. 
  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  H O T Ă R Â R E  :     
  

Art.1.  Se aprobă  rectificarea bugetului local al UAT comuna Cuca în anul 2020 , 
potrivit Anexei la prezenta hotărâre , care face parte integrantă din aceasta . 
 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 și primarului  în  termenul prevăzut de lege și o va publica în Monitorul oficial 
local. 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      
                    consilier  Arghir Iordache        
                 Contrasemnează,  

                Secretar UAT, A.Marin   
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