
 
HOTĂRÂREA NR.54 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 
2020 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară din data de 27.03.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hota ra re nr.57/17.03.2020 init iat Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia, cu admendamentele adoptate conform procesului-verbal al 
s edint ei; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.18679 din 17.03.2020; 
• Referatul de specialitate al Direct iei Economice, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.19198 din data de 20.03.2020; 
• Prevederile H.C.L. nr.30 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri s i cheltuieli 

al Municipiului Mangalia pentru anul financiar 2020; 
• Prevederile H.C.L. nr.3 din 29.01.2020 privind utilizarea excedentului rezultat din execut ia 

bugetara  pentru anul 2019, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 
• Prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finant ele publice locale, cu modifica rile s i completa -

rile ulterioare; 
• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism s i Industrie din cadrul 

Consiliului Local Mangalia; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit.a), 
art.196 alin.(1) lit.a), art.240 şi art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, a listelor de investiții și 
cheltuieli curente, bugetului creditului, bugetul fondurilor nerambursabile și a bugetelor din 
venituri proprii pentru Învățământ, Spitalul Municipal Mangalia, Direcția Cultură și Sport Mangalia, 
conform anexei, care se constituie parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmită de 
către Directorul Executiv al Direcției Economice, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea 
ce privește corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare. 
 
Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re direct iilor s i 
serviciilor de specialitate î n vederea ducerii la î ndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, 
Institut iei Prefectului – Judet ul Constant a pentru controlul s i verificarea legalita t ii, s i o va afis a î n 
locuri publice pentru a fi adusa  la cunos tint a ceta t enilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 12 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 5 
voturi ”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în 
funcție. 
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