
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  

rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 2019 
 
 

 Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău; 
 Având în vedere:  
 

- prevederile art.19 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.c), art.49 alin.(5) și ale art. 71 alin.(4) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului local al comunei Ruşeţu nr.7/24.04.2019 privind aprobarea 
Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 2019; 
 - Referatul Primarului comunei Rușețu de prezentare și motivare a proiectului de 
hotărâre înregistrat la nr. 5259/10.09.2019; 
 - raportul Compartimentului economic din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.5373/17.09.2019; 
 - adresa 79011/28.08.2019 prin care Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Buzău comunică sumele repartizate pentru UAT Rușețu potrivit art.20 din OG nr.12/2019 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019; 
 - suplimentarea veniturilor bugetare cu suma de 	3630  lei încasată din sponsorizări; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 - prevederile art.129 alin.(2) lit.a), lit.b) și alin. (4) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
           
   În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 
 adoptă următoarea  

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 2019, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Primarul comunei şi Compartimentul economic vor aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 
 Art.3. - Secretarul general al comunei Rușețu va transmite prezenta hotărâre 
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică. 
                                                                            

x 
                                                                                                                                                                            

          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 26 
septembrie 2019, cu respectarea prevederilor art.39 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                CONTRASEMNEAZĂ : 
            Vasile Mocanu              SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
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