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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.19/2020 

 
cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Zăbala pe anul 2020 prin virări de credite bugetare în 

cadrul aceluiași capitol bugetar, pe secțiunea de funcționare 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 

martie 2020, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.2231/17.03.2020 cu privire la rectificarea 

bugetului general al comunei Zăbala pe anul 2020 prin virări de credite bugetare în cadrul aceluiași 
capitol bugetar, pe secțiunea de funcționare, întocmit şi ini ţiat de Primarul comunei Zăbala, Raportul 
de specialitate nr.2243/18.03.2020 al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului comunei Zăbala; Raportul de avizare nr.2260/18.03.2020 al Comisiei de 
specialitate al Consiliului local al Comunei Zăbala,  

Având în vedere HCL nr.12/18.02.2020 cu privire la adoptarea Bugetului General al unităţii 
administrativ- teritoriale pe anul 2020, 
 Având în vedere prevederile art.1 alin.(2) lit.,,a,,, art.3 alin.(1), art.4 alin. (1), art.5, art.8, art.19 
alin.(1)lit.,,a,, şi ,,b,, art.26 alin.(2), art.39 alin.(3)-(6), art.41 art.42 art.45, art.1 art.46 art.58 din Legea 
nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile Legii nr.5/2020 bugetului de stat pe anul 2020. 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), și (3) 
lit. ”a” și ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1. Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Zăbala pe anul 2020 prin virări de 

credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, pe secțiunea de funcționare, conform Anexei nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Dl.primar Fejér Levente și 
Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Zăbala. 

Zăbala, la 18 martie 2020 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                 Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                             BARABÁS RÉKA 


