
 
                                                                           
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA  
COMUNA SURDILA GRECI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA 
NR .60 

DIN : 23.12.2019 
 
                    Privind  : rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Surdila Greci  , judetul Braila pe anul   2019; 

 
 Consiliul Local Surdila Greci, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la 
data de 23.12.2019;  
 
 Având în vedere:  
         -  Hotararea Guvernului nr.971/20 decembrie 2019 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 
2019, pentru unele unitati administrativ teritoriale; 
         - Referatul de aprobare a primarului comunei, Referatul compartimentului 
financiar-contabil din cadrul consiliului local şi Raportul de avizare al comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii şi control din cadrul Consiliului Local;     
            
           Pe baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019, ale art.129 
alin.4 lit.”a” din  Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
             In conformitate cu: prevederile art.139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din 
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Surdila 
Greci, judeţul Brăila, pe anul 2019 conform Anexei.  
 Art.2. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare.                                                                                   
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ                
                  
       BUTISEACA NECULAI                                          SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                          GINA DUMITRU  
 
 
         
 

 



 
 
 
                     

                                                                           
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA  
COMUNA SURDILA GRECI 
PRIMAR, 
 
 

  
                                                          PROIECT  DE   HOTARARE 
 
                                               
 
                    Privind  : rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Surdila Greci  , judetul Braila pe anul   2019; 

 
 Consiliul Local Surdila Greci, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la 
data de 23.12.2019;  
  
           Având în vedere:  
         -  Hotararea Guvernului nr.971/20 decembrie 2019 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 
2019, pentru unele unitati administrativ teritoriale; 
         - Referatul de aprobare a primarului comunei, Referatul compartimentului 
financiar-contabil din cadrul consiliului local şi Raportul de avizare al comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii şi control din cadrul Consiliului Local;     
           Pe baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019, ale art.129 
alin.4 lit.”a” din  Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
             In conformitate cu: prevederile art.139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din 
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Surdila 
Greci, judeţul Brăila, pe anul 2019 conform Anexei.  
 Art.2. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare.              
 
 
                                                        PRIMAR 

IONEL MEIROŞU 
 

 

 



 
 
 
 


