ROMÂNIA
JUDEŢ UL PRAHOVA
COMUNA CORANI
CONSILIUL LOCAL
-
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C;
HOTARAREA NR.
privind rectificarea bugctului de venituri si cheltuieli aI comunei Ciorani aferent anului
2020 si estim ări pentru anii 2021-2023 si modificarea Listei obiectivelor de investi ţii pe anul
2020 cu finanţare parţială sau intcgrală dc la bugetul local
Consiliul Local al Comunci Ciorani, Jude ţul Prahova;
Având în vedere:
-Rcfcrawl de aprobare înregistrat sub nr. 5405/06.04.2020 al Primarului Comunei
Ciorani, domnul Voicu Marin, cu privire la rectificarca bugetului local pc anul 2020 şi estimări
pentru anii 2021-2023 ş i modificarea Listci obiectivclor de investitii pe anul 2020 cu finantarc
partială sau integral ă de la bugctul Iocal;
-Raportul de specialitate înrcgistrat sub nr. 5410/07.04.2020 întocmit de doanina
Ene Maria - inspcctor în cadrul biroului economic;
- Rapoartele de avizarc ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Jocal al
Coinunei Ciorani;
- Prcvederile art. IX (lin O.U.G. nr. 29/2020 privind unelc m ăsuri economice si
iscat - bugetare;
- Prevedcrile Legii nr. 27312006 -- privind finanţele publice localc, cu modific ările
şi completările ulterioarc;
In temeiul prevedcritor art. 129, alin. (2), Iit. h), alin. (4), lit. a) , art. 136, alin. (X),
art. 139, alin. (3), Iit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ. cu rnodificările şi comptctările ultcrioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Aprobă rccti!karea bugetului local pe anul 2020 şi estimări pentru anii
2021-2023, conform anexei nr. 1 carc face partc integrant ă din prezenta hot ărâre.
Art.2.Aprobă modificarea Listci obicctivelor de investiii pc anul 2020 cu
finanţare parţ ială sau integrală dc Ia bugetul local conform anexei nr. la care face parte integrant ă
din prezenta hot ărârc.
Art. 3.Prcvcdcrilc prezentei hot ărâri vor fi duse la îndeplinire de domnul Marin
Voicu - prirnar şi doamna Ene Maria - inspector.
Art.4.Sccrctarul general al comunei Ciorani, doamna Nina Miric ă va comunica
prczcnta hot ărârc persoanelor, institu ţiilor interesate.
Dată în Ciorani, azi
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PRE Ş EDINTE DE ŞEDINŢĂ
Maria Matacbe
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Contrasemnează
SECRETAR GENERAL,
Nina Miric ă

