ROMANIA
JUDETUL: SUCEAVA
UNITATEA: COMUNA IZVOARELE SUCEVEI - CIF: 4326744
INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Rectificare din data '01.04.2020' pt. 'Rec. 2 din '01.04.2020' - Bugetul local
Lei
Cod
indicator

Denumirea indicatorilor

TOTAL 2020

Trim II
0,00

49.02

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

-20.000,00

-20.000,00

Reparatii curente

20.02

-20.000,00

-20.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

20.000,00

20.000,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59)

51.01

20.000,00

20.000,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in
situatii de extrema dificultate

51.01.24

20.000,00

20.000,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

0,00

51.02

-20.000,00

-20.000,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

-20.000,00

-20.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

-20.000,00

-20.000,00

Reparatii curente

20.02

-20.000,00

-20.000,00

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

-20.000,00

-20.000,00

Autoritati executive

51.02.01.03

-20.000,00

-20.000,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

20.000,00

20.000,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

20.000,00

20.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

20.000,00

20.000,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59)

51.01

20.000,00

20.000,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in
situatii de extrema dificultate

51.01.24

20.000,00

20.000,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

20.000,00

20.000,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)

Autoritati publice si actiuni externe

(cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

(cod 51.02.01)

Președinte de ședință,

Contrasemnează-Secretar general al UAT
Izvoarele Sucevei,

Mehnu Leonard-Tiberiu

Juravle Cătălina

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI (CENTRALIZAT)
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind utilizarea unor sume din fondul de rezerva la dispoziția Consiliului local
al UAT IZVOARELE SUCEVEI, aprobat în bugetul local pe anul 2020, pentru
combaterea si preventia COVID- 19

Consiliul Local al comunei IZVOARELE SUCEVEI, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2440/30.03.2020, intocmit de
Primarul comunei Izvoarele Sucevei, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.
2441/30.03.2020;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrat
la nr.2467/01.01.2020;
- prevederile Decretului nr.195/2020, privind instituirea stării de urgență
pe teritoriul României emis de Președintele României și publicat în
Monitorul Oficial al României partea I, nr.212/16.03.2020;
- prevederile Ordonanței Militare nr.1/17.03.2020, privind unele măsuri
de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația
transfrontalieră a unor bunuri publicată în Monitorul Oficial al României
partea I, nr.219/18.03.2020;
- prevederile Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020, privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al
României partea I, nr.219/. 232/21.03.2020;
- prevederile Ordonanței Militare nr.3/24.03.2020, privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al
României partea I, nr.242/24.03.2020;
- dispoziţiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu
modificările si completările ulterioare;

- în conformitate cu prevederile art. 15 si art. 36 din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- art. IX, alin. 2 din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi
fiscal – bugetare;
- prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (4), lit. a), coroborate cu alin. (7), lit. h)
si art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UAT
IZVOARELE SUCEVEI,județul Suceava pentru anul 2020, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în sumă de
20.000,00 lei.
Art.3.Se utilizeaza suma de 20.000,00 lei, din Fondul de rezerva bugetara,
constituit prin virare de credite conform prevederilor art. IX, alin. 2 din OUG nr.
29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal – bugetare, cu titlu de ajutor
acordat UAT Municipiul Câmpulung Moldovenesc, în scopul achizitionarii de
echipamente medicale si de preventie pentru diagnosticul SARS-COV-2, respectiv
echipamente necesare pentru functionrea unui laborator pentru testare COVID19.
Art.4.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul Comunei Izvoarele Sucevei, prin aparatul de specialitate.
Art.5:Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general
al UAT, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei,
municipiului Câmpulung Moldovenesc,Instituției prefectului - județul Suceava şi
se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei,la
secţiunea Monitorul Oficial Local, la adresa: www.primariaizvoarelesucevei.ro.
Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa extraordinară din data de
01.04.2020,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3)lit.a din Ordonanţa de Urgenţă
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 9/11 voturi,din numărul
total de 11 consilieri locali in funcţie si 9 prezenţi la sedinţă

Preşedinte de şedinţă,
legalitate

Contrasemnează pentru
Secretar general al UAT,

Leonard-Tiberiu MEHNU

Cătălina JURAVLE

Izvoarele Sucevei
Nr.7 din 01.04.2020

