
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAL fESTI 

HOTARARE 
Privind rectificarea bugetului local de venituri si c/1eltuieli p<! anul 2020 si estimari 

pentru anii2021-2023 

A vand in vedere: 
Raportul de special itate intocmit de seful Biroului financiar-contabil, inregistrat sub nr. 

8458/21.12.2020; 
Prevederile Legii nr.273 /2006, Legea Finantelor Pub lice Loe< le; O.U.G. nr.63/20 l 0 privind 

modificarea si completarea Legii nr.273/2006, art.49, cu modificarile ~ i completarile ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 5/2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2020; 
Hotararea de Guvern nr.1100/2020 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva 

bugetara la dispozitia Guvemului, prevaz9t in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unitati 
administrati v teritoriale, prin care se aloca coinunei Baltesti suma de 3 54,00 mii lei; 

Scrisoarea Ministerului Finantelor Publice nr.472003/08.0 1 2020 privind metodologia de 
intocmire a bugetului pe anul 2020 si a estimarilor pentru anii 2021-2023, precum si scrisoarea 
Ministerului Finantelor Publice nr. 476541 /08.12.2020 ; 

Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele veni turi ale bugetului de stat pentru 
anul 2020 conform. Deciziei nr.3607/30.04.2020, Fisa pentru sume <.kfalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echil ibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2021-2023 - anexa la 
Decizia nr.48/10.01.2020 a Directorului General al DGRFP Ploiesti, Fisa pentru sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2021-
2023 - anexa la Decizia nr.4420/26.08.2020 ;a Directorului General a DGRFP Ploiesti, Fisa pentru 
sume defalcate din unele venituri de stat pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 
2021-2023 - anexa la Decizia nr.4541117.09:2020 a Directorului General al DGRFP Ploiesti si Fisa 
cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetu ui de stat pentru anul 2020 cf 
Deciziei nr.5465/l 0.12.2020 si Fisa cu indicatori pentru bugetul loca alocati din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru anul 2020 conform Deciziei nr.5502/2 1.12.2020; 

Avizul secretarului general; 
In temeiul art.196 alin. (1) lit."a"; din O.U.G. nr. 57/20 1 - Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; · 

Consiliul Local al comunei Baltesti,judetul Pra/10va adopta prezenta hotarare: 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si chcltuieli al comunei Baltesti pe 
amil 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, conform anexei 1 ce face parte din prezenta hotarare. 



Art.2 Prezenta va fi dusa la indeplinire. de catre primar prin CJmpartimentul de specialitate si 
difuzata instituti ilor si persoanelor interesate de catre secretarul general al comunei. 
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