ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.20/2018
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
a Comunei Ciumani pe anul 2018
Consiliul Local Ciumani la ședința extraordinară din 6 martie 2018 ,
Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat de primarul comunei Ciumani
nr.20/2018, cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Ciumani pe
anul 2018,
Văzând raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economice şi buget
finanţe nr.20/2018 precum şi raportul de specialitate înaintat de compartimentul contabilitate
nr.20/2018,
Luând în considerare prevederile :
- art.19, art.49 și art.50 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,
modificat şi completat ulterior,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.8/2018, privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli consolidat a comunei Ciumani pe anul 2018,
- Legii nr.2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018, în special ANEXA 10
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2018,
- Contractului de finanțare nr. C0720AM00021772100575 / 23.02.2018, încheiat cu
Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, încheiat pentru realizarea investiției
“Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul
Harghita,
- Devizul general al proiectului “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare
menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghit” nr.142/2016 aprobat de ordonatorul principal
de credite,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, Proces verbal de afişare nr.561/6 mrtie 2018,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.2 litera b) şi alin.4 litera a) şi
art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicat cu modificările
şi completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi,
hotăreşte:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani
pe anul 2018 după cum urmează:
a)Se majorează veniturile astfel:
Venituri
Trim.I.
Trim.II
Trim.III
Trim.IV
Cod 37.02.03
-195,80
+92,24
+103,56
Cod 37.02.04
+195,80
-92,24
-103,56
Cod 48.02.04.03
+80,00
-80,00
Cod 48.02.04.01
-146,00
+146,00
Cod 48.02.04.03
+1.810,51
Cod 48.02.04.01
+144,42
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Cod 48.02.04.01
Cod 43.02.31
Cod 43.02.31
În anul 2019
Cod 43.02.31
Cod 42.02.04.01
În anul 2020
Cod 43.02.31
Cod 42.02.04.01
În
b) Se majorează cheltuielile astfel:
Cheltuieli
Cap. 70.02.50 art.58.04.02
Cap. 70.02.50 art.58.04.01
Cap. 70.02.50 art.58.04.02
Cap. 74.02.06 art.58.04.01
Cap. 74.02.06 art.58.04.02
2019
Cap. 70.02.50 art.58.04.02
Cap. 74.02.06 art.58.04.02
Cap. 74.02.06 art.58.04.01
2020
Cap. 74.02.06 art.58.04.02
Cap. 74.02.06 art.58.04.01

-

-

27,44
-

+0,19
+27,78

+461,82
+2.651,64
+344,00
+1.810,49

Trim.I
+80,00
+00,02
+1.810,49

Trim.II
-

Trim.III
-172,00
-56,00
+27,44
+144,42

Trim.IV
+92,00
+56,00
+27,97
-

+53,59
+2.571,32
+488,55
+1.810,49
+344,00

Art.2. Se aprobă modificarea Listei de investiții finanțate din fonduri europene,
conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ciumani.
Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei Ciumani se comunică
Primarului comunei Ciumani, Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la
cunoștință publică.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Korpos Levente

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar: Balogh Zita
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