
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: ptimaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

HOT ARAREA nr. 27 
din data de 30.04.2020 

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, 
pentru trim. II al anului 2020, 

conform Anexei care face parte integranta din prezenta liotarare; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungcni,judetul Bra~ov, intrunit in ~edintaordinara, In data 
de 30 aprilie 2020, orele 13,00; 

Tinand seama de Proiectul de Hotararc si de Referatul de aprobare a acestuia, initiate si 
semnate de dl. Beschea Severius Florin, Primarul Comunei Tarlungcni, Jud. Brasov; 

A vand in vedere Raportul de Specialitate propus de Compartimcntul "Buget -
Contabilitate'', inregistrat cu nr. 6292/29.04.2020, prin care se propune aprobarea rectificarii 
bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pe trim. II al anului 2020: conform 
Anexei; 

Analizand prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioarc; 

In baza prevederilor Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 si ale Ordinului nr. 
3751/2019 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al 
anului 20 l 9; 

In temeiul prevederilor art. 5, alin. 3, art. 13, art. 19 alin. 2, art. 20, alin. 1, lit. h, rut. 49 alin. 
4,5,6,7 ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Luand act de A vizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. l a Consiliului Local 
Tarlungeni; 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
in temeiul art. 129: al. 2, lit. ,,b", pct. 4, lit. ,,a", art. 139, alin. 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a 

~i art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ, 

HOTARASTE: 
Art. 1: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al Comunei Tarlungeni pe trim. II al anului 2020, conform Anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2: Prezenta hotarare se comunica : 
Institutiei Prcfcctului judctului Brasov; 
Primarului Comunei T arlungeni; 
Compartimentului ,,Buget-Contabilitate'' din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni; 
DGRFP Brasov; 
Spre afisare. 

Art. 3: Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de l 4 votuti « pentru », 0 
« impotriva » si 0 abtineri din nu tal de 15 consilieri locali, 14 consilieri locali fiind 
prezenti. ~ o M A IV 
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