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                                                         HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei  

                                       Gura Vitioarei pe anul 2020 

 

 

 Avand in vedere prevederile: 

- Art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. 4 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- Legea nr. 5 /2020  a bugetului de stat pe anul 2020; 

- Art. 8, art. 11 alin (1), art.12, art.13, art.19, art.49, alin (1), (2),(4), (5),(7) și (12) și 

art.73 alin (3) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare ; 

- H.C.L. nr.  16/14.02.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 

2020;  

- H.C.J. nr. 110/11.08.2020 privind asocierea județului Prahova cu localități din 

județ; 

- H.C.L. nr. 54/18.08.2020 privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu Județul 

Prahova, în vederea realizării unor obiective de interes public, precum și alocarea 

unor sume din bugetul comunei Gura Vitioarei pe anul 2020 în vederea realizării 

unor obiective de interes public;  

- H.G. nr.718/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități 

administrativ teritoriale afectate de calamitățile naturale; 

- O.U.G.  nr. 135/14.08.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

modificarea  unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare; 

- Decizia 4420/26.08.2020 a Directorului General al DGRFP Ploiești. 

      În temeiul prevederilor art.129, art.139 și art. 196 alin.1 lit. a din Ordonanța de  

              Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ , 

              Consiliul local al comunei Gura Vitioarei adoptă prezenta    

   

 

      HOTĂRÂRE: 

 

 Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului general al comunei Gura Vitioarei pentru anul  

2020 în sumă de 19.660,96 mii lei la venituri și 22.878,96 mii lei la cheltuieli, conform  

anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă Programul de investiții publice și  lista obiectivelor de investiții  



actualizate conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 -  Bugetul Școlii Gimnaziale, comuna Gura Vitioarei rămâne neschimbat. 

Art.4 -  Prin grija secretarului general al comunei Gura Vitioarei prezenta hotarare se  

comunica viceprimarului cu atribuții de primar al comunei Gura Vitioarei, prefectului  

județului Prahova și se va aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de  

internet în secțiunea Monitorul oficial local. 
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