
Consiliul General al Municipiului Bucure^ti

HOTARARE
privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2020 si validarea

modificarilor aduse prin Dispozitia Primarului General nr. 1493/07. 12.2020 privind
modificarea bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 2020 pentru punerea Tn aplicare
a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat

pe anul 2020

Avand Tn vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure?ti
nr. 6724/08. 12.2020 $i raportul de specialitate al Directiei Generale Economice - Directia
Programare si Executie Bugetara nr. 6838/08. 12. 2020;

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante si credite externe nr. 6/08. 12. 2020
si avizul Comisiei juridice si de disciplina nr. 15/08. 12. 2020 din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucure?ti;

Luand Tn considerare prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 201/2020
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

Tinand cont de prevederile Hotararii Guvernului nr. 1015/2020 privind alocarea unei
sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut Tn bugetul de stat pe
anul 2020, pentru unele unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale;

Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) si art. 139 alin. (3) lit. a)
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile ?i completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
HOTARA?TE:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2020
si validarea modificarilor aduse prin Dispozitia Primarului General nr. 1493/07. 12. 2020
privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 2020 pentru punerea Tn
aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art. 2 Se aproba varsamintele din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii
de dezvoltarem bugetul propriu al Municipiului _-. -uresti, rectificat prin prezenta hotarare.

Art. 3 Primarul General al Municip" ' ipu cu ;^ prin aparatul sau de specialitate, ya
rectifica corespunzator bugetele si ane e lo' n' exei care face parte integrants din
prezenta hotarare. 0
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Art. 4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al
Municipiului Bucuresti si institutiile de interes local, al caror buget se modifica conform anexei
la prezenta hotarare, vor aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata Tn ^edinfa extraordinara a Consiliului General al
Municipiului Bucure?ti din data de 08. 12.2020.

PRE?EDINTE DE $ED!NTA,

Cosmin-Victor Smighelschi
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