ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.22/2018
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
a Comunei Ciumani pe anul 2018
Consiliul Local Ciumani la ședința ordinară din 26 martie 2018 ,
Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat de primarul comunei Ciumani
nr.22/2018, 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.22/2018 precum şi raportul de specialitate înaintat de compartimentul contabilitate
nr.22/2018,
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,
-contract de finanțare nr. 1567/27.02.2018/ 773/09.03.2018 încheiat între Ministrul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Ciumani, pentru realizarea proiectului "Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani,
județul Harghita" proiect finanțat în cadrul Programului Național de dezvoltare locală,
Subprogramul
Modernizarea
satului
românesc,
Domeniul
realizare/extinder
/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților administrației publice
locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora,
- contract de finanțare nr. 1868/06.03.2018/ 853/16.03.2018 încheiat între Ministrul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Ciumani pentru realizarea proiectului "Construire grădiniță de copii cu program normal în
comuna Ciumani, județul Harghita"finanțat din Programul Național de dezvoltare locală,
Subprogramul
Modernizarea
satului
românesc,
Domeniul
realizare/extindere
/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe,
grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de învățământ
preuniversitar, înființate potrivit legii
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, Proces verbal de afişare nr.889/26.03. 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 ___ voturi,
hotăreşte:
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Art.1. Se aprobă rectificarea
pe anul 2018 după cum urmează:
a)Se majorează veniturile astfel:
Venituri
Cod 37.02.03
Cod 37.02.04
Cod 39.02.07
Cod 42.02.65
În anul 2019
Cod 42.02.65

bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani
Trim.I.
+20,70
-20,70
+20,70
-

2020
Cap. 51.02.01.03 art.71.01.30

Trim.III
+547,59

Trim.IV
-

+647,00

În anul 2020
Cod 42.02.65
În
b) Se majorează cheltuielile astfel:
Cheltuieli
Cap. 68.02.50.50 art.20.01.30
Cap. 84.02.03.03 art.20.01.30
Cap. 51.02.01.03 art.71.01.30
Cap. 70.02.50 art.71.01.30
2019
Cap. 51.02.01.03 art.71.01.30

Trim.II
+848,33

+437,00

Trim.I
+4,50
+16,20
-

Trim.II
+348,33
+500,00

Trim.III
+547,59

Trim.IV
-

+647,00

+437,00

Art.2. Se aprobă modificarea Listei de investiții finanțate din fonduri locale, 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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