ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS
HOTĂRÂRE
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 ordinară, în prezenţa a ____ consilieri
locali;
Având în vedere:
-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 3767 din
12.07.2019;
-raportul Biroului finanţe-contabilitate-achiziţii publice-resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 3768 din 12.07.2019, privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budacu de Jos pe anul 2019;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 167 din 27.11.2018 privind repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor la dispoziţia Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, constituite
din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, încasate
suplimentar în anul 2018;
-avizul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 3940 din 23.07.2019;
-avizul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 3941 din 23.07.2019;
-avizul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 3942 din 23.07.2019;
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
HOTĂRĂŞTE
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 15.813,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 15.840,00 mii
lei, prin majorarea cu suma de 57,00 mii lei, astfel încât bugetul actual rectificat va fi în sumă de
15.870,00 mii lei, respectiv 15.897,00 mii lei, conform anexei nr.1 (formular cod 11), astfel:
(2)-Se majorează următoarele subcapitole:
- subcapitol 07.02.01.02 – impozit clădiri persoane juridice – cu suma de 4,00 mii lei;
- subcapitol 11.02.01 – sume alocate în anul 2019 din taxa pe valoarea adăugată destinate
finanţării Programului pentru şcoli al României – cu suma de 10,00 mii lei;
- subcapitol 16.02.02.02 – impozit pe mijloace de transport persoane juridice – cu suma de 40,00
mii lei;
- subcapitol 33.02.50 – alte venituri din prestări servicii – cu suma de 1,00 mii lei;
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- subcapitol 34.02.02 – taxe judiciare de timbru – cu suma de 2,00 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 51.02.01.03 – autorităţi executive – se diminuează cu suma de 85,00 mii lei,
reprezentând cheltuieli de funcţionare;
- subcapitol 54.02.05 – fond de rezervă bugetară – se diminuează cu suma de 10,00 mii lei,
reprezentând cheltuieli de funcţionare;
- subcapitol 65.02.04.01 – învăţământ secundar inferior – se majorează cu suma de 10,00 mii lei,
reprezentând cheltuieli de funcţionare;
- subcapitol 66.02.50.50 – alte cheltuieli în domeniul sănătăţii – se majorează cu suma de 65,00
mii lei, reprezentând cheltuieli de dezvoltare;
- subcapitol 67.02.03.07 – cămine culturale – se majorează cu suma de 15,00 mii lei, reprezentând
cheltuieli de funcţionare;
- subcapitol 70.02.06 – iluminat public şi electrificări rurale – se diminuează cu suma de 24,00 mii
lei, reprezentând cheltuieli de funcţionare, reprezentând cheltuieli de dezvoltare;
- subcapitol 70.02.05.01 – alimentare cu apă – se majorează cu suma de 22,00 mii lei,
reprezentând cheltuieli de funcţionare, reprezentând cheltuieli de dezvoltare;
- subcapitol 84.02.03.01 – drumuri şi poduri – se diminuează cu suma de 15,00 mii lei
reprezentând cheltuieli de dezvoltare şi se majorează cu suma de 63,00 mii lei, reprezentând
cheltuieli de funcţionare;
- subcapitol 87.02.04 – turism – se diminuează cu suma de 2,00 mii lei reprezentând cheltuieli de
funcţionare;
Art.2.-Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2019 pe grupe de investiţii şi surse de
finanţare conform anexei nr.3 (formular cod 14);
Art.3.-Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform anexei nr.4.
Art.4.-Anexele nr.1-4 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 ordinară, 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;
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GERMAN DĂNUŢ
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