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HOTĂRÂREA NR. 28 / 2020 

privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic, 

 judeţul Harghita pe anul 2020 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, județul Harghita, întrunit la şedinţa ordinară 

din data de 28 aprilie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 107 /2020 emisă de primarul 

comunei Sândominic, județul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 1982/2020, 

raportul de specialitate prezentată de consilierul contabil al Primăriei com. Sândominic 

nr. 1983/2020, precum și avizul Comisiei de activități economico-financiare; 

 

Ținând cont de adresa Consiliului Județean nr. 8.145/10.04.2020, prin care se comunică, 

că prin hotărârea Consiliului Județean Harghita din ședința extraordinară din 09.04.2020 

a repartizat unităților administrativ-teritoriale din județ sume din fondul la dispoziția 

Consiliului Județean Harghita, constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 

2020, precum și Hotărârea Consiliului Județean nr.97/2020 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Harghita nr.85/2020 privind repartizarea pe unități administrativ 

teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita, constituit din cota de 

6% din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.9/2020 privind aprobarea 

bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2020, cu modificările ulterioare; 

 

În baza Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 

212/16.03.2020 și Decretului Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea 

stării de urgență pe teritoriul României din data de 14 aprilie 2020. 

 

În conformitate cu prevederile:  

-Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/ 2020;  

-Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2020, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Sândominic prin Biroul financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Sândominic, Biroului de 

financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale, Compartimentului Buget şi 

Contabilitate Publică al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Harghita, precum şi 

Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în vederea verificării legalității și se va afișa la 

sediul Primăriei comunei Sândominic și pe site-ul comunei www.domokos.ro. 

 

 

Sândominic, la 28 aprilie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

      Kosz Dobos Róbert-József              Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
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