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COMUNA PLENITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 

 
H O T A R A R E  

 
privind  rectificarea bugetului local pe anul 2020 

 
 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta extraordinara in data de 20.07.2020; 
Analizand referatul  inregistrat cu nr. 8508 din 14.07.2020 prin care se propune rectificarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Plenita pentru anul 2020; 
In baza prevederilor: 

- Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
- Legii nr.6/2020 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020; 
-  Legii nr.273/2006 (r) privind finatele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

In temeiul art. 129 alin. (4) lit  “a” si ale art.139  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Consiliul Local al comunei Plenita adopta prezenta  

 
 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Plenita pentru 
trimestrul III al anului 2020, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3 Primarul prin compartimentul financiar contabil si achizitii publice, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
-  
-   PRESEDINTE DE SEDINTA                Contrasemneaza, 
-         Bala Marin Iulian                                            Secretar 
general, 
-                                                                                                      Marian Adrian 
-  
-  
-  
-  
-  
- Plenita: 20.07.2020 
- Nr. 18 

 
 
 
 



 
 

Anexa la HCL Plenita  nr. 18 din  20.07.2020 
 
 
 

RECTIFICARE BUGET LOCAL TRIMESTRUL III 2020 
 

Având în vedere Legea nr. 5/2019 – legea bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 6/2019 – legea 
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, Legea nr. 273/29.06.2006 - lege privind finantele publice 
locale, extrasul de cont din data de 30.06.2020, propun rectificarea bugetului local pentru anul 2020, trimestrul 
III astfel: 

VENITURI – TOTAL                                                                                                =   531.000 lei 
1. Subvenţii alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor  din PNDR 2014-2020   =    71.500 lei 
2. Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent                                                        =       8.500 lei 
3.  Excedent an  2019                                                                                                                =   436.000 lei 
4. Sume allocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020          =     15. 000 lei 

CHELTUIELI - TOTAL                                                                                            =   531.000 lei 
- Cap. 51.01.03- Autoritati executive –articol 71.01.01 
"Cresterea eficientei energetice scoala clasele I-VIII Plenita"                                                        = 506.000 lei 
 - Cap. 70.06.00- Iluminat public si electrificari rurale–articol 71.01.30 
 "Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii  
eficientei in infrastructura de iluminat public"                          =  10.000 lei  
- Cap. 51.01.03- Autoritati executive –articol 71.01.01 
Construire Teren multisport in comuna Plenita, judetul Dolj Scoala cl. I-VIII                              = 15.000 lei. 

1. Virarea de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar : 
- Capitol 51.2A.01.03 - de la art.20.01.09 =  18.000 lei  la 20.01.08=       10.000 lei 
                                                                                         la 20.01.01=        2.000 lei   
                                                                                         la 20.30.01=        6.000 lei                                                                                   

                              - de la art.20.02.00  =  5.000 lei  la 20.05.30 =        5.000 lei            
                                                                       

1. Virarea de credite de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar : 
 
- de la cap.54.10.00 de la art.10.03.06 = 15.000 lei la 61.03.04 art 10.01.07 =  15.000 lei  
- de la cap.54.10.00 de la art.10.02.06 =   1.000 lei la 51.01.03 art 10.01.12 =    1.000 lei  
- de la cap.51.01.03 de la art.20.02.00 =   5.000 lei la 61.03.04 art 20.01.05 =    5.000 lei 
- de la cap.70.06.00 de la art.20.01.30 = 60.000 lei la 51.01.03 art 20.01.03 =  60.000 lei  
- de la cap.70.06.00 de la art.20.01.03 = 10.000 lei la 51.01.03 art 20.01.30 =  10.000 lei  
- de la cap.74.06.01 de la art.20.01.03 = 30.000 lei la 51.01.03 art 20.01.30 =  30.000 lei  
- de la cap.84.03.03 de la art.20.02.00 = 60.000 lei la 51.01.03 art 20.01.30 =  60.000 lei  
- de la cap.84.03.03 de la art.20.01.30 = 40.000 lei la 51.01.03 art 20.01.30 =  40.000 lei  
- de la cap.84.03.03 de la art.20.01.09 = 50.000 lei la 51.01.03 art 20.01.30 =  50.000 lei  
 

Din excedentul anului 2019, suma de 436.000 lei va fi utilizata pentru finantarea secţiunii de dezvoltare 
in anul 2020 dupa cum urmeaza: 

Cap. 51.01.03 - Autoritati executive pentru fisa obiectivului "Cresterea eficientei energetice scoala 
clasele I-VIII Plenita" articol 71.01.01 = 426.000 lei; 

Cap. 70.06.00 - Iluminat public si electrificari rurale pentru fisa obiectivului "Programul privind 
sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii eficientei in infrastructura de iluminat public" articol 71.01.30 
=10.000 lei  



 
 

 


