ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞIMAND
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.25
DIN 30.04.2020
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa extraordinară, la
data de 30.04.2020.
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu;
- Raportul doamnei Fruja Monica, şef birou financiar-contabil în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Şimand;
- Prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,
actualizată;
- Adresa nr.ARG_STZ 3187/ad/23.04.2020, a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Arad;
- Prevederile art.129 alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr. 57 /2019, privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, actualizată;
- Prevederile art. 5 din DECRETUL nr. 240 din 14 aprilie 2020, privind prelungirea
stării de urgență pe teritoriul României, care prevede faptul că ,, Conducătorii
autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au
obligația să respecte și să aplice toate măsurile instituite prin prezentul decret,
precum și pe cele dispuse în aplicarea acestuia”;
- votul ,,pentru” a 12 consilieri din cei 12 în funcţie fiind prezenţi 12 consilieri,
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57 /2019, privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. – Se aprobă rectificarea bugetului Local al comunei Şimand, pe anul 2020,
conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. - La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod
corespunzător H.C.L. nr.12/27.02.2020, privind aprobarea bugetului local al comunei
Șimand pe anul 2020.
ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei
Șimand, prin doamna Fruja Monica şi se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.
- biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şimand.
Preşedinte de şedinţă,
Pocioian Vasile

Avizat de legalitate,
Secretar general,
Brîndaş Lavinia

