
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

COMUNA CÂRCEA 
CONSILIUL LOCAL CARCEA 

   
HOTĂRÂREA NR.30/30.04.2020 

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 

Cârcea, județul Dolj, pe trimestrul al  II-lea al anului 2020 

 

Consiliul Local al comunei Carcea întrunit în şedinţă ordinară, legal constituita, la 

data de  30.04.2020 

 

Având in vedere: 

-referatul de aprobare al proiectului de hotarare, nr.3767/23.04.2020, intocmit de 

primarul comunei Cârcea; 

-raportul de specialitate nr.3767/23.04.2020, intocmit de Cojocaru Catalina Laura-

inspector in cadrul compartimentului financiar-contabil, prin care se propune 

rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Cârcea, pe trimestrul II al  

anului 2020; 

-adresa CRR-TRZ 8256/2020 transmisa de DGRFP  Dolj si inregistrata la primaria 

comunei Cârcea sub nr. 3736/22.04.2020; 

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată,  

-Legii nr.5/2020 a bugetului de stat, pe anul 2020  

-Legii nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, modificată şi completată;  

-O.U.G. 50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cârcea; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 

alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ;  

HOTĂRAȘTE:   

Art.1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Cârcea, 
județul Dolj, pe anul 2020, trimestrul al  II-lea , conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, 
ce constituie parte integrantă din aceasta. 

Art.2.- Se aprobă Lista de investiții 2020, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3- Primarul comunei Cârcea, prin Compartimentul financiar-contabil va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
Art.4- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Dolj – Secția Contencios 

Administrativ în condițiile și termenele prevăzute de Legea 554/2004 privind 
contenciosul administrativ. 

 



Art.5- Secretarul comunei Cârcea va comunica prezenta hotărîre: Primarului 
comunei Cârcea, Compartimentului financiar-contabil, D.G.R.F.P.Dolj, Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Dolj. 
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