ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTĂRÂREA
NR. 25 DIN 31.03.2020
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020
Consiliul Local al comunei Moldoveni,judeţul Neamţ;
Avand in vedere raportul de specialitate nr. 5.416 din 24.03.2020 înaintat de către contabilul
primăriei și raportul de aprobare nr. 489 din 24.03.2020 inițiat de către primarul comunei prin care se
solicităefectuarea unei rectificări bugetare în regim de urgență, în vederea asigurării din fonduri
proprii a contravalorii cheltuielilor cu masa, apa de consum, produse de igienă peronală, la solicitarea
persoanelor aflate în izolare voluntară, a unor produse și servicii pentru combaterea pandemiei la
nivelul UAT Comuna Moldoveni
Ținând cont de rapoartele de avizare ale celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul prevederilor:
- Evoluției situației epidemiologice de pe teritoriul României în contextul apariției și
răspândirii coronavirusului COVID-19;
- Ordinului Prefectului Județului Neamț nr. 127/11.03.2020;
- Hotărârea nr. 7 și8 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț;
- Art. 19, alin. 2 și art. 49 alin. 4 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) si a art.196 alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ
HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al comunei Moldoveni după cum urmează:
- retragerea sumei de 5.000 lei de la cap. 51 - Autoritati publice si actiuni externe,
articol bugetar 20.01.09 - materiale si prestari servicii și a sumei de 20.000 lei de la cap.
54 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, articol bugetar 50.04.00 fond de rezerva bugetara;
- majorarea cu suma de 25.000 lei a cap. 61 – Ordine publică și Siguranță națională,
articol bugetar 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii.
Art.2. Se aprobă alocarea unei sume de până la 50 lei de persoana/zi pentru aprovizionarea cu
hrană, bunuri de strictă necesitate pentru toată perioada de izolare/autoizolare.
Art.3. Se aprobă modificarea bugetului propriu care va avea forma prevăzută în anexa la prezenta
hotărâre.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentul financiar
contabil.
Art.5. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor
interesate.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Ionel GHIMPU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

