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ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI
_______CONSILIUL LOCAL CANESTI_______
HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti ,
judetul Buzau pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ;
Avand in vedere :
v expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la
nr. 3.185 din 18 decembrie 2019 ;
v raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului , inregistrat la nr. 3.186 din 18 decembrie 2019 ;
v rapoartele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 3.224/3.225/3.226
din 19 decembrie 2019 anexat la hotărâre ;
v prevederile art. 1 – 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 20 din 22 aprilie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti ,
judetul Buzau pe anul 2019 , modificată şi completată ;
v prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.
199/1997;
v prevederile art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 12 august 2019
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 ;
v prevederile Cap. I. art. 2 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată)
a contabilităţii modificata si completata ;
v prevederile Cap. I. , art. 1 , art. 19 , alin. (2) , art. 20 , alin. (1) , lit. „c” , art. 49,
alin. (5 si 6) , din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale
modificată şi completată ;
v prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare ;
v art. 1 din LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019 bugetului de stat pe anul 2019 ;
v prevederile art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139, alin.
(2) din CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ;
În temeiul prevederilor : art. 129 , alin. (1) , alin. (2) alin. (4) , lit. “a” , art . 139 , alin.

(2) , lit. ‘’b’’ şi art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la
hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ .

HOTĂRĂSTE:
Art. 1. Se aproba , rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei

Canesti , pe anul 2019 , conform ANEXEI nr. 1 .
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Art. 2. In conditiile prevederilor Art. 1 din prezenta Hotarare , se aproba ,

modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare
integrala sau partiala de la bugetul local repartizate pentru comuna Canesti ,
conform ANEXEI nr. 2 .

Art. 3. Anexele nr. 1 si 2 aprobate in conditiile prezentei hotarari fac parte
integranta din aceasta .

Art. 4. Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite va urmari
punerea in aplicare a prevederilor prezentei Hotarari .
Art. 5. Prezenta se comunică :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau ;
- Primarului comunei Canesti ;
- Compartimentului financiar - contabil din cadrul aparatului de
specialitate
- A.J.F.P. Buzau ;
- publică prin afişare – wwwcomunacanesti.ro ;

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier local , Aurel SANDA

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar General al U.A.T.
Vasile EPURAN

Nr. 47. Canesti , Buzău , 20 decembrie 2019 ;

„Aceast proiect de hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in sedinta
din data de 20 decembrie 2019 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (2) , lit. ‘’b’’ şi art. 196 , alin. (1),
lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ cu un numar de 8(opt) voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „–„ impotriva din
numarul total de 8(opt) consilieri locali în funcţie , si 8(opt) consilieri prezenti la sedinta „;
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2
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