
 
 
 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA  BĂTRÂNI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

 şi a estimărilor pe anii 2020, 2021, 2022 

 

 Văzând: 

 - proiectul de hotărâre nr.4048/26.09.2019 şi referatul de aprobare nr. 

4047/26.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 şi a estimărilor 

pe anii 2020, 2021, 2022 iniţiat de primarul comunei Bătrâni precum şi 

amendamentele aduse cu ocazia dezbaterii proiectului de hotărâre; 

 -Decizia Directorului General al D.G.R.F.P Ploiesti nr. 5341/24.09.2019, 

 Ţinând cont de : 

- raportul de specialitate întocmit de Ţînţăreanu Elena – Loredana înregistrat cu 

nr.4046/26.09.2019; 

- avizul juridic nr. 4076/26.09.2019 întocmit de Avocat – Păun Cătălin – Bogdan; 

- aviz de legalitate nr.4077/26.07.2019 întocmit de Popescu Magdalena, secretarul 

comunei Bătrâni; 

Având în vedere prevederile: 

 - Legii bugetului de stat nr.50/15.03.2019 şi a prevederilor Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 129 alin. 2 lit.b coroborat cu art. 129 alin. 4 litera a din OUG nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, 

 În temeiul prevederilor art. 196 alin (1) litera a din OUG nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, 

 

 

Consiliul Local al comunei Bătrâni, judeţul Prahova, HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  rectificarea bugetului local al comunei Bătrâni pe anul 

2019 şi a estimărilor pentru anii 2020,2021, 2022, după cum urmează: 

VENITURI: - se adaugă suma de 79.500,00 lei la sursa de venit- Sume repartizate 

din 

Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean în trim III; 

CHELTUIELI: 

-capitolul 68.02.05-Asistenta sociala in caz de invaliditate: 

-se retrage suma de 1.500,00 lei de la titlul 10-cheltuieli de personal : 

- se adauga suma de 1500 lei la titlul 57-asistenţă sociala. 

- capitolul 84.03.01-Drumuri si poduri- se adaugă suma de 79.500,00 lei la 

investiţia “Refacere 



 
 
 

covor asfaltic ca urmare a lucrărilor de introducere a conductelor de apă şi 

canalizare”, în trim. 

III. 

 Art. 2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii conform Anexei nr. 1, ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul principal de credite 

şi comunicată celor în drept prin grija secretarului. 

 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

STOICA FLORIN - NICOLAIE                           

                                   CONTRASEMNEAZA, 

                                         SECRETAR, 

                               MAGDALENA POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Numarul consilierilor in functie 11 

Numarul consilierilor prezenti la sedinta 6 

Numarul voturilor “pentru” 6 

Numarul voturilor “impotriva” 0 

Numarul abtinerilor 0 

COMUNA BATRANI, 27.09.2019 
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