
                                         ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA TOPRAISAR 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
     privind aprobarea  rectificării   bugetului local al comunei Topraisar, județul Constanța 
și suplimentarea listei de investiții  pe anul 2020. 
  

          Consiliul Local al comunei Topraisar, judeţul Constanţa întrunit în sedinţa ordinară la data de 
18.06.2020; 
 
          Având în vedere: 
 
          Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Topraisar, judeţul Constanţa domnul Gheorghe 
Stelian; 
          Raportul de specialitate al Compartimentului  Buget Contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Topraisar, județul Constanța; 
         Avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din  cadrul Consiliului local al comunei Topraisar; 
         Avizul de legalitate întocmit în condiţiile art.243 alin.1) lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

     Legea nr.5/2020 bugetului de stat pe anul 2020; 
     Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare, 
precum şi a Legii nr.82/1991 – Legea Contabilităţii; 
     HCL nr.6/13.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Topraisar, județul 
Constanța și a listei de investiții pe anul 2020. 

         În temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.(b), alin. 4) lit.(a) coroborat cu art.196 alin.1) lit.(a) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

          Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 privind structura pe capitole şi 
articole bugetare,  astfel : 

         (I) Se retrage suma de 7.000 lei de la art. bugetar 200103 , cheltuieli materiale  în 
cadrul capitolului 7002 ” Locuinte , servicii si dezvoltare publică”, respectiv de la 7006 
”Iluminat public și electrificari rurale ”, și se adauga la cheltuieli de capital , la art.  
bugetar 710101 în cadrul aceluiasi capitol pentru investitia ”EFICIENTIZARE 
ENERGETICA SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI PRIVIND 
INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC. 

          Art. 2 Se aprobă suplimentarea listei de investiții pe anul 2020 conform anexei ce face 
parte integrantă la prezenta hotarâre. 



          Art.3  Prezenta hotărâre  va fi adusă la cunoştinţă şi  înaintată Institutiei Prefectului -
Judeţului Constanţa. 

                Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, - voturi abţinere, - voturi 
împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.                                                                                              

              Total membrii ai consiliului local  15 consilieri. 
                                                                                                     
                                                                                                                               Topraisar 
                                                                                                                          Nr. 24/ 18.06.2020 
                                              
                  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  
                     
                                                                                                                              Contrasemnează,                                                             
                                                                                                                              Secretar general 

                                                                                                     ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


