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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

HOTĂRÂREA nr. 30 din 24 .03. 2020 

privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2020 
 

             Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 129 alin (1), alin.(2) lit.b),  coroborat cu alin.(4) lit.a), precum și pe cele ale art.88 din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

b) art 5 alin.(2), art.19(2), art.20 alin(1) lit.”c”, ar.49 alin.(12) şi art.82 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,    

c) Legii  nr.5/2020, legea bugetului  de stat pe anul 2020; 

d) art.IX. alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri 

economice și fiscal-bugetare,publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din data de 21 martie 2020, 

ţinând seama de:  

a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.17 din 25 februarie 2020, privind aprobarea 

bugetului local al comunei Cornu pe anul 2020; 

b) necesitatea asigurării fondurilor necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a 

răspândirii infectării cu coronavirusul COVID -19;  

       luând act de : 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

2360/23.03.2020, 

b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

înregistrat sub nr. 2361/23.03.2020; 

c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia pentru pentru dezvoltare 

economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii 

publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, 

        în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1.  - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Cornu pentru anul 2020, conform 

Anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Cornu, prefectului județului Prahova, directorului executiv al Direcției pentru Monitorizarea 

Procedurilor Administrative și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul Oficial al 

comunei Cornu pe site-ul  www.primariacornu.ro .  

 
președintele de ședință, 

Angelica-Elena IONESCU 
……………………………… 

 

contrasemnează pentru legalitate: 

secretarul general al comunei Cornu 
Daniela IANCU 

……………………………… 

 

http://www.primariacornu.ro/





















































