
             
                    ROMÂNIA 
            JUDEŢUL IALOMIŢA                     

      CONSILIUL LOCAL 
 AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
   

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al oraşului Căzăneşti, pe anul 2020 
 

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data 28 AUGUST 
2020, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 4687 din 18.08.2020 a Primarului oraşului Căzăneşti; 
- adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița nr.ILG STZ 

8179/21.08.2020 înregistrată la Primăria orașului Căzănești sub nr.4782/24.08.2020 
Examinând: 
- raportul nr. 4690 din 19.08.2020 al Biroului Contabilitate, Salarizare, Impozite şi Taxe 

Locale, Executare Silită; 
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 

public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 4736 
din 20.08.2020; 

În conformitate cu: 
- prevederile art.129 alin.(2) lit b) și alin.(4) lit.a)  și ale art.139 alin.(3) lit.a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările 
ulterioare; 

- prevederile art.2 pct.47, art.5 alin.(1) lit.b) și alin.(2), art.19 alin.(2) teza a 2 -a precum 
și ale art.20 alin.(1) lit.c) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) coroborat cu cele ale art.196 alin.(1) lit a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

 HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Căzăneşti pe 
anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Căzăneşti, după rectificare este la 
venituri în sumă de 7.359.250 lei, iar la cheltuieli în sumă de 10.235.250 lei. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general, Primarului 
oraşului Căzăneşti şi compartimentelor de resort pentru aducere la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                              Secretar General al UAT, 

                 STELIAN TRAIAN                                        OANCEA GEORGETA 
     
 
 
 
Nr. 63 
Adoptată la Căzăneşti 
Astăzi, 28.08.2020                                                                     FP-07-03, vers.1          
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de voturi, 

astfel:  12 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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