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CONSILIUL LOCAL 
H O T A R A R E 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 
 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 
23.12.2019, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 4654/23.12.2019 initiat de primar; 
• Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, prin contabil Cringasu Viorel nr. 

4652/23.12.2019; 
• Prevederile HG 971/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la 

dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati 
administrativ-teritoriale 

• Raportul de aprobare nr. 4653/23.12.2019 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare. 
• Prevederile HCL 23/21.03.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru 

anul 2019 
• dispozitiile art. 
• 129 alin. (4), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ; 
• Prevederile HCL 79/2019  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica, cu 

modificari si completarile ulterioare 
 
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 

H O T A R A S T E  
 
 Art.1  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 conform anexelor. 
          Art.2 Compartimentul financiar contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei 
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
ALEXANDRU STEFAN 

 

Nr. 89           Nr.consilieri total- 14 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 23.12.2019                                                                  Nr.voturi pentru -  10                                                                                
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri - 4                                             
                                                                                   

Contrasemneaza   de legalitate , 
                                                                                   Secretar general , Dayan Ileana 
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