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   R O M Â N I A       

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

            BUDACU DE JOS 

 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budacu de Jos pe anul 2019 

 

 

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a ____ 

consilieri locali; 

 Având în vedere: 

-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 4228 din 

6.08.2019; 

 -raportul Biroului finanţe-contabilitate-achiziţii publice-resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 4229 din 6.08.2019, privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budacu de Jos pe anul 2019; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 77 din 25.07.2019 privind repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale în anul 2019 a unor sume din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 

Bistriţa-Năsăud; 

 -avizul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 4262 din 7.08.2019; 

 -avizul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 4263 din 7.08.2019; 

-avizul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 4264 din 7.08.2019; 

 În conformitate cu: 

 -prevederile Hotarârii Consiliului Local nr.62 din 21.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice pe anul 2019; 

-prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 63 din 21.12.2018  privind stabilirea cuantumurilor 

taxelor speciale  datorate de persoane fizice şi juridice pe anul 2019; 

-prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1) lit.a , art.25, art.26, 

art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45 şi art.46 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 18 din 15.04.2019 privind 

aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Budacu de Jos pe anul 2019; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „a”, art.139 alin.(3) lit. “a” şi 

ale art. 196 alin. (1) lit. “a”din din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1.-(1)-Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budacu de Jos pe 

anul 2019, aprobat, la venituri în sumă de 15.870,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 15.897,00 mii 

lei, prin majorarea cu suma de 200,00 mii lei, astfel încât bugetul actual rectificat va fi în sumă de 

16.070,00 mii lei, respectiv 16.097,00 mii lei, conform anexei nr.1 (formular cod 11), astfel: 

(2)-Se majorează următoarele subcapitole: 

- subcapitol 04.02.05 – sume repartizate din fondul la dispoziţia Consiliului judeţean – cu suma de 

200,00 mii lei; 

(3).-Suma cu care se rectifică bugetul local se regăseşte la cheltuieli la următoarele subcapitole, 

conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- subcapitol 67.02.03.07 – cămine culturale – se majorează cu suma de 40,00 mii lei, reprezentând 

cheltuieli de funcţionare; 

http://www.prefecturabn.ro/pref/portal.nsf/5CD0542C113537EEC22580DC0051292B/%24FILE/Decizia%203-21.02.2017-%20repartiz.%20cifre%20buget%20fara%20inv..pdf
http://www.prefecturabn.ro/pref/portal.nsf/5CD0542C113537EEC22580DC0051292B/%24FILE/Decizia%203-21.02.2017-%20repartiz.%20cifre%20buget%20fara%20inv..pdf
http://www.prefecturabn.ro/pref/portal.nsf/5CD0542C113537EEC22580DC0051292B/%24FILE/Decizia%203-21.02.2017-%20repartiz.%20cifre%20buget%20fara%20inv..pdf
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- subcapitol 67.02.03.30 – alte servicii culturale – se majorează cu suma de 10,00 mii lei, 

reprezentând cheltuieli de funcţionare; 

- subcapitol 84.02.03.01 – drumuri şi poduri – se majorează cu suma de 150,00 mii lei 

reprezentând cheltuieli de funcţionare; 

Art.4.-Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.-Prezenta hotătâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediului Consiliului local al comunei Budacu de Jos şi se publică în Monitorul Oficial al Judeţului 

Bistriţa-Năsăud; 

Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Budacu de 

Jos; 

Art.7.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă extraordinară, cu _____ voturi „pentru”, _____ 

voturi „împotrivă” şi ____ abţineri, din _____ consilieri prezenţi; 

Art.8.-Secretarul comunei Budacu de Jos va comunica prezenta hotărâre cu : 

- Primarul comunei Budacu de Jos; 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- D.G.F.P. B.-N; 
 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ 

            GERMAN DĂNUŢ                                SECRETAR, 

         VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 

 

 

 

Nr. 41 

Din 7 august 2019 
 


