
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA BALTA ALBĂ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, 

Judetul Buzau pe anul 2020 

Consiliul local al comunei Balta Alba , judetul Buzau,intrunit in sedinta de 
lucru ordinara in data de 26.06.2020; 

Avand in vedere: 
• referat de aprobare a primarului Comunei Balta Alba judetul Buzau,

privind rectificarea bugetului propriu al comunei Balta Alba,pe anul 2020, 
înregistrata la nr. 3087 / 17.06.2020; 

• raportul compartimentului Financiar Contabil, Impozite si Taxe Locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul 
Buzau, inregistrat la nr. 3086/ 17.06.2020; 

■ rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
nr.118, 119,120 /26.06.2020; 

• prevederile OG nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 

- prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
-In temeiul art.129,alin.1,alin.2,lit. b,alin.4,lit.a si art.133,alin.2,lit.a,art.139 ,art.196,alin. l ,lit.a

din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019,privind codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I Bugetul Propriu al Comunei Balta Alba, judetul Buzau, pe anul 2020 
aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 7 /28.02.2020,se rectifica si se 
completeaza potrivit prevederilor prezentei hotarari. 

Art.2 Bugetul Propriu al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau, rectificat pe 
anul 2020 se stabileşte la venituri in suma 6839000.00 lei, iar la cheltuieli in suma 
de 7250579.00 lei cu un deficit in suma de 411579.00 lei,ce se acopera din 
excedentul anilor precedenti. 

Art.3 Se aproba rectificarea bugetului propriu al Comunei Balta Alba, Judetul 
Buzau, in luna iunie 2020, conform referatul nr.3086/ 17.06.2020 ( buget local 
sursa A) , ce fac parte integranta din prezenta hotatare . 

Art.4 Primarul si Compartimentul Financiar Contabil, Impozite si Taxe Locale 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.5 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica 
Primarului comunei Balta Alba, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se 
comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu 
privire la legalitate. 
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Cons1l1ul local al comune, Balta Alba in sedinla ordinara din 

data de 26�'20,"cu respectarea preuedenlor art.139 din OUG.nr.57/2019, cu un numar de 6 uotun pentru 5 uotun 1mpotriua si -- abtmeri, 
din numarul total de 11 consilieri in functie si 11 consilieri prezenti la sedinta. BC/4ex Pagina 1 din 1 








