ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI
HOTĂRÂREA NR. 47/2019
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani
pe anul 2019
Consiliul Local Ciumani, în ședința ordinară din data de 24.06.2019
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 50/2019 precum și Expunerea de Motive nr.
50/2019 ale primarului comunei Ciumani, dl. Márton László – Szilárd privind necesitatea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2019, respectiv
raportul nr. 50/2019 al Compartimentului de contabilitate din cadrul Primăriei Comunei
Ciumani;
Ținând cont de Raportul de avizare nr. 50/2019 al comisiei pentru activitatea
economico-financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al
comunei;
Luând act de:
- Adresa nr. 12704/06.06.2019 emisă de Consiliul Județean Harghita privind
repartizarea unor unități administrativ-teritoriale sume din fondul aflat la dispoziția
Consiliului Județean Harghita, constituit din cota de 7.5% din impozitul pe venit, pe
anul 2019, înregistrat la Primăria comunei Ciumani cu nr. 1752/06.06.2019;
- Contractul nr. 4827/22.05.2019, înregistrat la U.A.T. Ciumani cu nr.
1533/22.05.2019, încheiat între U.A.T. Ciumani și Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Harghita, având ca obiect finanțarea în cadrul Programului național de
cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități
administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale;
Respectând dispozițiile:
- Art. 19, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,
modificată şi completată ulterior;
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 30/2019 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli consolidat a comunei Ciumani pe anul 2019;
- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, în special ANEXA 10 privind
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2019,
Respectând prevederile Legii nr. 53/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi în temeiul art.
45, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată, cu un număr de 13 voturi.

HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani
pe anul 2019 după cum urmează:
a) Se majorează veniturile astfel:
Venituri
Cod 07.02.01.02
Cod 04.02.05
Cod 43.02.34
TOTAL

mii lei
Trimestrul II
+ 7,00
+ 627,00
+ 150,00
+784,00

b) Se majorează cheltuielile astfel:
Cheltuieli
Cap 70.02.50 art. 20.01.30
Cap 84.02.03.03 art. 71.01.30
Cap 84.02.03.03 art 20.01.30
Cap 70.02.50 art 71.01.30
Cap 70.02.50 art. 20.30.30
TOTAL

mii lei
Trimestrul II
+ 7,00
+ 252,00
+ 30,00
+ 345,00
+150,00
+784,00

ART. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ciumani;
ART. 3 Prezenta hotărâre, prin grija referentului de specialitate care îndeplinește
sarcinile secretarului comunei Ciumani, se comunică Primarului comunei Ciumani, Instituției
Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică.
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