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HOT;RÂREA NR. 46 / 2020 
privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic, 

 judeYul Harghita pe anul 2020, trimestrul III 
 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinYa ordinar< din data de 27 iulie 
2020, convocat prin DispoziYia nr. 136/2020, emis< de primarul comunei Sândominic, 
judeYul Harghita; 
 
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 3431/2020, 
raportul de specialitate prezentat< de consilierul contabil al Prim<riei com. Sândominic 
nr. 3432/2020, precum 群i avizul Comisiei de activit<郡i economico-financiare; 
 
V<zând prevederile HG nr.544/20.07.2020 privind alocarea unei sume din Fndul de 
interven郡ie la dispozi郡ia Guvernului prev<zut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 
unele unit<郡i administrativ-teritoriale afectate de calamit<郡i naturale, precum 群i alocarea 
unor venituri din subven郡ii din bugetul de stat pentru finan郡area capitolului bugetar 
”S<n<tate”; 
 
Luând în considerare prevederile Hot<rârii Consiliului Local nr.9/2020 privind aprobarea 
bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2020, cu modific<rile ulterioare; 
 
În conformitate cu prevederile:  
-Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/ 2020;  
-Legii nr. 273/2006 privind finanYele publice locale, cu modific<rile şi complet<rile 
ulterioare; 
 
În temeiul dispoziYiilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) 群i art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonan郡a de Urgen郡< a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOT;R;ŞTE: 
 

Art.1. Se aprob< rectificarea bugetului local al comunei Sândominic pe trimestrul III 
anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrant< din prezenta hot<râre. 
 
Art.2. Se aprob< modificarea Listei de investiМii al bugetului local al comunei 
Sândominic anul 2020, conform anexei nr.2 care face parte integrant< din prezenta 
hot<râre. 
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Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot<râri se îns<rcineaz< primarul comunei 
Sândominic prin Biroul financiar-contabil, resurse umane, impozite 群i taxe locale. 
 
Art.4. Prezenta hot<râre se va comunica primarului comunei Sândominic, Biroului 
financiar-contabil, resurse umane, impozite 群i taxe locale, Compartimentului Buget şi 
Contabilitate Public< al DirecYiei Generale a FinanYelor Publice Harghita, precum şi 
InstituYiei Prefectului JudeYul Harghita în vederea verific<rii legalit<郡ii 群i se va afi群a într-
un loc accesibil de comunitatea local<, prin grija d-nei secretar general al comunei 
Sândominic. 
 
 

Sândominic, la 27 iulie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINX;   CONTRASEMNEAZ; pentru legalitate,           
              Kristály István                         Secretar general al comunei Sândominic, 
         Both Kinga-Zsuzsánna 
 










