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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2020   

 
  Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  la bază: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2954/24.04.2020,prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de  specialitate 
al primarului, înregistrat  sub  nr. 2955/24.04.2020; 

 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr.3094/30.04.2020; 

 Art. 20 și art.22 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.50/2020  cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 

 Prevederile art.2 alin1 pct.16,pct.47 şi pct.50,alin.2 lit.d, art.5 lit.b, art 19 
alin.2 şi art.33 alin.1 din Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Adresa SVG_STZ/772/22.04.2020 transmisă de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Suceava; 

 Decizia nr.2343/22.04.2020 a Administrației Județene a finanțelor Publice 
Suceava; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin. 4 lit. a şi art.139 alin.3 lit.a din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
                                          HOTĂRĂSTE: 

 Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, pentru anul 
2020, cf. anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2:Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentul de resort.  

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general UAT 
Izvoarele Sucevei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, 
Instituției prefectului - județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea 
pe site-ul primăriei www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
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Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa extraordinară din data 
de 30.04.2020,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 10/11 voturi,din 
numărul total de 11 consilieri locali in funcţie si 10 prezenţi la sedinţă 

 
 

 
  Preşedinte de şedinţă,                                            Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                                          Secretar general UAT, 

            Leonard-Tiberiu MEHNU                                                     Cătălina JURAVLE 
 

 
               
 
 
 
Izvoarele Sucevei 
Nr. 10 din 30.04.2020 

 
 
 












