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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUGINEȘTI 
 
 
 

                                                   HOTĂRÂREA NR. 60 
     Din data de 28.12.2020 

 
 

privind: rectificarea bugetului de venituri  si cheltuieli pe anul 2020 prin virare de credite de la 
un capitol la altul, de la un articol la altul in cadrul aceluiasi capitol si de la un capitol la altul 

 
Consiliul Local al comunei Ruginești, judeţul Vrancea, întrunit în sedință extraordinară, 

având în vedere: 
 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ruginești,  județul 
Vrancea, prin virare de credite de la un capitol la altul, de la un articol bugetar la altul în cadrul 
aceluiasi capitol inregistrat sub nr. 64 din 22.12.2020; 

    - raportul compartimentului de contabilitate înregistrat sub nr. 8322/22.12.2020 din care rezultă 
necesitatea rectificarea bugetului de venituri  si cheltuieli pe anul 2020 prin virare de credite de la 
un capitol la altul, de la un articol la altul in cadrul aceluiasi capitol si de la un capitol la altul; 
    - referatul de aprobare al primarului privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Ruginești,  județul Vrancea, prin virare de credite de la un capitol la altul și de la un articol bugetar 
la altul în cadrul aceluiasi capitol, inregistrat sub nr.  8323/22.12.2020; 
   -  Legea  nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 
   - Legea nr. 273/2006 –legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare  
   - O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ, art. 129, alin.(2) lit. b),alin. 4,lit.a),alin. 7,lit.a),d), e), art. 
135, alin. 8, art. 139 alin. (3) lit. a) 
      - Legea nr. 500/2002  Legea finantelor publice 
   - O.U.G. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 
   - art. 27 din O.U.G. nr. 201/2020 ,,Economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli 
descentralizate la nivelul județelor și al comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului 
București și municipiului București pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli 
care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care 
se asigură din suma totală repartizată.” 
  -adresa nr. 1139 /18.12.2020 emisa de catre Scoala Gimnaziala Ruginesti 

- precizarile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare; 
 

         În baza art. 87, art. 88,  art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a),  art. 139, alin. (3) lit. a), art. 
196, alin. (1), lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 198 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   
 



 
HOTĂRĂȘTE: 

 

 

ART. 1 Să se aprobe rectificarea bugetului de venituri  si cheltuieli pe anul 2020 prin virare de credite 
de la un capitol la altul, de la un articol la altul in cadrul aceluiasi capitol si de la un capitol la altul  
după cum urmează: 
 

             CHELTUIELILE: se majoreaza / diminueaza dupa cum urmeaza: 

CAPITOLUL : 65.03.02  INVATAMANT 

ARTICOLUL-20.05.30 alte obiecte de inventar                                                                     -  2.700 lei 

    ARTICOLUL- 20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare           + 2.700 lei 

             ARTICOLUL- 57.02.01 ajutoare sociale in numerar                                               -17.000 lei 

  TITLUL 65.50.50 ALTE CHELTUIELI DE DOMENIUL INVATAMANTULUI 

     ARTICOLUL -57.02.03 tichete  de cresa si tichete sociale pentru gradinita               -  1.000 lei 

             CAPITOLUL : 68.05.02.ASISTENTA SOCIALA 

             ARTICOLUL – 57.02.01 ajutoare sociale in numerar                                              +18.000 lei 

 

ART. 2 – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija primarului și a aparatului de 
specialitate, iar secretarul o va da publicității și o va transmite celor interesați, în termenul prevăzut 
de lege. 

 

 

Președinte de ședință,            Contrasemnează pentru  legalitate, 
       Consilier local,                                    Secretar general  
     Vieru Octavian                                                 Tănase Nicoleta 

 


