CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂȘNAD
Orașul Tășnad, strada Lăcrămioarelor, nr. 35 , județul Satu Mare
Tel. 0261-825701, 0261-848200, Fax. 0261-827223,
e-mail. office@primariatasnad.ro

HOTĂRÂREA Nr. 101
din data de 9 decembrie 2020
privind rectificarea Bugetului local al oraşului Tăşnad pe anul 2020
Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință
extraordinară, convocată de îndată, din data de 9 decembrie 2020;
Analizând Referatul nr. 20143/08.12.2020 al Compartimentului buget – contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Orașului Tășnad și Raportul Comisiei pentru buget, finanțe,
programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul
Consiliului Local al Orașului Tășnad;
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 11/2020
privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tăşnad, pe anul 2020;
În baza prevederilor art. 19 alin. (2) și a art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi ale art. 139
alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al orașului Tășnad pe anul 2020 prin
modificarea și completarea Anexelor nr. 1 - 3 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului
Tășnad nr. 11/2020 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tăşnad, pe anul 2020,
care vor avea conținutul Anexelor nr. 1 - 3 la prezenta hotărâre, părți integrante din aceasta.
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
oraşului Tăşnad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
SERGIU-IONEL BUTA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 13
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2
Voturi pentru: 13
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0

