
 

                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA TOPRAISAR 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
                  privind aprobarea  rectificării   bugetului local al comunei Topraisar, județul 
Constanța și modificarea listei de investiții  pe anul 2020. 
 
          Consiliul Local al comunei Topraisar, judeţul Constanţa întrunit în sedinţa ordinară la data 
de  17.08.2020; 
 
          Având în vedere: 
         Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Topraisar, judeţul Constanţa domnul Gheorghe 
Stelian; 

             Raportul de specialitate al Compartimentului Buget Contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Topraiar, judeţul Constanţa; 

 Avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din  cadrul Consiliului local comunei Topraisar; 
       Avizul de legalitate întocmit în condiţiile art.243 alin.1) lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;  
      Legea nr.5/2020 bugetului de stat pe anul 2020; 
      Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare, 
precum şi a Legii nr.82/1991 – Legea Contabilităţii; 
       HCL nr.6/13.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Topraisar, județul 
Constanța și a listei de investiții pe anul 2020. 
    În temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.(b), alin. 4) lit.(a) coroborat cu art.136 alin.1) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

          Art.1   Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Topraisar, județul Costanța astfel: 
(I)   Se transferă suma de 60.000 lei din capitolul 70.02.50.71 ” cheltuieli de capital”  articol 

71.01.01 la capitolul 84.02.71 ”cheltuieli de capital” la articol 71.01.01 la investiția 
”Modernizare drumuri comunale UAT Topraisarʺ. 

(II)   Se transferă suma de 30.000 lei din capitolul 70.02.50.71 cheltuieli de capital de la 
articolul 71.01.01 în cadrul aceluiași capitol la articol bugetar 71.01.30 la investiția ” 
Strategia de dezvoltare a comunei”. 

(III) Se transferă suma de 20.000 lei de la capitolul 70.02.05.01, articol bugetar 71.01.01 la 
capitolul 70.02.50 articol bugetar 71.01.01 pentru investiția ”Construire sală de sport 
comuna Topraisar, sat Topraisar”. 



(IV) Se transferă suma de 70.000 lei capitol 70.02.50 în cadrul aceluiași capitol de la investiția 
” SF și proiectare locuri de joacă” la investiția ”Construire sală de sport comuna Topraisar, 
sat Topraisar”. 

(V)      Se transferă suma de 10.000 din capitolul 70.02.50 de la investiția ”SF Proiectare și 
execuție tribună teren sport” la investiția ”Construire sală de sport în comuna Topraisar, 
sat Topraisar” în cadrul aceluiași capitol . 

(VI) Se transferă suma de 40.000 lei de la capitolul 67.02.03.07  articolul 71.01.30 la capitolul 
70.02.50 articolul 71.01.01. ”Construire sală de sport în comuna Topraisar, sat Topraisar”  

    (VII)  Se transferă suma de 10.000 din capitolul 84.02.03.03 la articolul  71.01.01 la capitolul     
70.02.50 la investiția ”Construire sală de sport în comuna Topraisar, sat Topraisar” . 
          Art. 2 Se aprobă modificarea  listei de investiții pe anul 2020 conform anexei ce face parte 
integrantă la prezenta hotarâre. 
          Art.3  Prezenta hotărâre  va fi adusă la cunoştinţă şi  înaintată Institutiei Prefectului -
Județului Constanţa. 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, - vot abţinere, - împotrivă din totalul 
de 13 consilieri prezenţi la şedinţă.                                                                                                                             
         Total membrii ai consiliului local  15 consilieri. 
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