
         R O M A N I A 

         JUDETUL  PRAHOVA      -Proiect- 

      COMUNA TARGSORU VECHI 

         CONSILIUL  LOCAL 

 

H O T A R A R E 
privind completarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al  

comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2020 cu sumele defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, fond la dispozitia Consiliului Judetean aprobata 

prin Dispozitia Primarului nr. 180/21.02.2020 

 

Avand in vedere: 

Referatul de aprobare a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Targsoru Vechi, judetul 

Prahova, inregistrata cu nr.4028/17.03.2020 din care rezulta necesitatea completarii bugetului 

initial de venituri si cheltuieli al comunei Targsoru Vechi pentru anul 2020 cu sumele defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, fond la dispozitia Consiliului 

Judetean; 

Raportul de specialitate al Serviciului Financiar - Contabil privind completarea bugetului 

initial de venituri si cheltuieli al comunei Targsoru Vechi pentru anul 2020, inregistrat cu nr. 

4024/17.03.2020; 

Hotararea Consiliului Local al comunei Targsoru Vechi nr. 15/18.02.2020 privind 

aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova 

pentru anul 2020; 

Dispozitia Primarului nr. 180/21.02.2020 privind completarea bugetului initial de 

venituri si cheltuieli al Comunei Targsoru Vechi pe anul 2020 cu sume repartizate din Fondul la 

dispozitia C.J.PH aprobate prin HCJ Prahova nr.14/20.02.2020. 

Adresa Consiliului Judetean Prahova nr. 4034 din 21.02.2020 privind  repartizarea pe 

anul 2020 a unor “sume defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale” 

conform Hotararii Consiliului Judetean Prahova ne. 14/20.02.2020; 

Prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Prevederile Legii nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

Avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi; 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(4) lit.a)  si art. 139 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 

 

Art.1 – Se aproba completarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei 

Targsoru Vechi, judetul Prahova, pe anul 2020 cu sumele alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale realizata prin Dispozitia Primarului nr. 

180/21.02.2020, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza serviciul 

financiar contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor, se insarcineaza secretarul 

general al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova. 

 

                 INITIATOR, 

                    PRIMAR 

        Dragan Nicolae 

                                                                                              CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                   Secretar general, 
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