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HOTĂRÂREA NR. 32 / 2020 

privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic, 

 judeţul Harghita pe anul 2020 
 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27 mai 

2020, convocat prin Dispoziţia nr. 117/2020, emisă de primarul comunei Sândominic, 

judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 2.205/2020, 

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

nr. 2.206/2020, precum și avizul Comisiei de activități economico-financiare; 

 

Ținând cont de adresa nr.2020/24.04.2020 al Administrației Județeană a Finanțelor 

Publice Harghita, precum și adresa Consiliului Județean nr. 9400/04.05.2020, prin care 

se comunică, că prin hotărârea Consiliului Județean Harghita la ședința extraordinară din 

data de 30 aprilie 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; 

 

Respectând prevederile: 

 Deciziei nr.6/24.04.2020 al AJFP Harghita privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale din județul Harghita a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020; 

 Hotărârii Consiliului Județean nr. 122/2020 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 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 
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Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Sândominic pe trimestrul II 

anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă modificarea Listei de investiții al bugetului local al comunei 

Sândominic anul 2020, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

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

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Sândominic, Biroului 

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 într-

un loc accesibil de comunitatea locală, prin grija d-nei secretar general al comunei 

Sândominic. 

 

 

Sândominic, la 27 mai 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

              Csatlós Tibor                         Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 


