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HOTĂRÂREA NR.59/2020 

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Zăbala pe anul 2020, pe secțiunea de 
funcționare și pe secțiunea de dezvoltare 

 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

18 noiembrie 2020, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.6933/13.11.2020 întocmit şi iniţiat de D - nul primar 
și Raportul de specialitate nr.6739/29.10.2020, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.7063/18.11.2020; 

Având în vedere Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, cu modificări și completări 
ulterioare. 

Având în vedere Legea nr.500/2002 finanțelor publice locale, privind unele măsuri economice și 
fiscal bugetare, cu modificări și completări ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit. a,  
art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197, art. 199-200 și art. 297 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Zăbala pe anul 2020 pe secţiunea de 
dezvoltare și funcționare conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Aprobă utilizarea excedentului bugetului local pentru finanțarea Secțiunii de dezvoltare 
în suma de 213 mii lei (213.000  lei ) pentru următoarele investiții: 

-Schimbare cazan și accesorii la sistem de încălzire Centrala termică la Primăria com Zăbala. 
-Instalare camere de supraveghere 
-Modernizare drum comunal DC9 km 5+630-6+960 în comuna Zăbala județul Covasna. 
Art. 3.  Modifică programul de investiţii conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul primar al comunei 

Zăbala împreună cu compartimentul financiar contabil.  
 

Zăbala, la 18 noiembrie 2020 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                BENEDEK JOZSEF    
                 Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


