
                                                    ROMÂNIA	
                                              JUDEŢUL BUZĂU	
                                            COMUNA PĂNĂTĂU	
                                             CONSILIUL LOCAL	
	

                                            H O T Ă R Â R E A	
                    privind  rectificarea bugetului local pe anul 2020	
 CONSILIUL LOCAL PĂNĂTĂU , JUDEŢUL BUZĂU	
 Având în vedere:  	
 -referatul  de aprobare nr. 2979 din 10.12.2020 întocmit de către     primarul 
comunei Pănătău,judetul Buzău;	
- raportul compartimentului de  specialitate , înregistrat sub 2963 din 09.12.2020;	
 -avizul  favorabil al Comisiilor de specialitate a Consiliului Local ;	
-prevederile  Hotararii Consiliului Local Panatau nr. 7 din 17.02.2020, privind 
aprobarea bugetului local al comunei Pănătău pe anul 2020 ;	
 -prevederile    Legii  nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;                                                                                                                              
-prevederile   art. 49 alin  (5)   si art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;                                                                   	
   -prevederile Legii nr.52/2003 , privind transparenta decizitională în administraţia 
publică;	
    În temeiul art.129 alin.(2) lit.”b” ,alin.(4) lit.”a” precum   şi art. 139 alin. (3) 
lit.”a”   din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ	

                                      H   O  T  Ă   R   Ă   Ş  T   E :	
                                              	
       Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 comform anexelor 1  si 2  care 
fac parte integrantă din prezenta  hotărâre .	
       Art.2.Primarul  comunei  si  compartimentul  contabilitate, vor lua măsuri 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.	

       Art.3.Secretarul  general  al comunei   Pănătău va asigura  comunicarea 
hotărârii ,autorităţilor şi instituţiilor interesate.	

      Pănătău: 22.12.2020	
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      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢA    	
                  CONSILIER,	
ANDRONESCU ADRIAN- VASILE              CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL	
                                                                	
                                                                             GENERAL AL  COMUNEI  	
	
                                                                               Iacob Marcela-Daniela	
	
  Această Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local comunei Pănătău în şedinţa din data 
de  22.12.2020 cu respectarea prevederilor art .139 alin.(1) (3) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr. de 11 voturi pentru -abţineri şi - voturi 
împotrivă din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11 prezenţi la şedinţă. 	


