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H O T Ă R Â R E A Nr. 60/23.11.2020 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni,  judeţul 
Constanţa, pe anul 2020 

 

Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă 
extraordinară din data de 23.11.2020: 

Luând act de: 
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 5405/23.11.2020 a primarului comunei 

Seimeni,  în calitatea sa de iniţiator; 
- raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei 

Seimeni, înregistrat sub nr. 5394/20.11.2020; 
- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni; 
Şi având în vedere: 
 HCL nr. 9/26.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Seimeni, judeţul Constanţa, pe anul 2020; 
 Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 19-20 şi art. 25-26 din Legea  nr. 273/2006 privind finatele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 5/2020  a bugetului de stat pe anul 2020;  
 Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), coroborat cu alin. (4), lit. a)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 
In temeiul : prevederile art. 139, alin. (3), lit. a) si art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 –  (1) Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Seimeni, judeţul Constanţa, pe anul 2020, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, anexă ce 
face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul comunei Seimeni va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri, 
prin compartimentele  de specialitate, respectiv comprtimentul contabilitate, care va întocmi 
documentatia necesară punerii în aplicare, în conditiile legii a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, 
în vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni, Compartiemtnului 
Contabilitate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul oficial al institutiei. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  7  voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 1, abţineri  
3,  din numărul de 11  consilieri prezenţi, din totalul de  11 consilieri în funcţie.  

 
           Presedinte de sedinta,                                                 Contrasemneaza pentru legalitate, 
            NONE IONICA                                                                Secretar general delegat,  
                                                                                                          Ciorbaru Maria Isabela                                                                                                                                                        
 


