ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL DITRĂU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru rectificarea bugetului local al comunei Ditrău pe anul 2019
Consiliul Local Ditrău, jud. Harghita, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 septembrie
2019
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 50/2019 legea bugetului de stat pe anul 2019;
prevederile Legi nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
- Hotărârea Consiliului local Ditrău nr. 26/2019 pentru aprobarea bugetului local al comunei
Ditrău pe anul 2019
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor
normative, republicată, modificată şi completată;
- Referatul de specialitate nr. 5766/2019 prezentat de contabila din cadrul aparatului propriu al
primarului comunei Ditrău;
Referatul de aprobare a primarului cu nr 5767/2019
OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ
Raportul tuturor comisiilor de specialitate;
în baza art. 196, alin(l), lit.a)din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă rectificarea bugetului local al comunei Ditrău pe anul 2019, constând în
majorarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 145 mii lei, astfel la venituri va cifra suma de
22.777,41 mii lei iar la cheltuieli suma de 25.293,00 mii lei, cu un deficit de 2515,59 mii lei.
Art. 2. Aprobă bugetul general rectificat, care după modificările intervenite va cifra în sumă
de 22834,13 mii lei la venituri şi în sumă de 25403,90 mii lei la cheltuieli, cu un deficit de 2569,77
mii lei, astfel:
Aj VENITURILE pe TRIM III se majorează după cum urmează:
Cod 07.02.01.01 (imp.clădiri pers.fizice)
30.000 lei
Cod 07.02.01.02 (imp. clădiri pers .juridice)
15.000 lei
Cod 07.02.02.01(imp.pe teren pers. fizice)
10.000 lei
Cod 07.02.02.02(imp.pe teren pers. juridice)
5.000 lei
Cod 07.02.02.03(imp.pe teren din extravilan)
10.000 lei
Cod 07.02.03 (taxe judiciare de timbru)
10.000 lei
Cod 11.02.06 (sume defalcate din TVA ptr. echilibrare)
25.000 lei
Cod 16.02.02.01(imp.pe miji de transp.pers.fiz.)
15.000 lei
Cod 16.02.02.02(imp.pe miji de transp.pers.jurid.)__________25.000 lei
TOTAL
145.000 lei
B) CHELTUIELILE pe TRIM III se majorează după cum urmează:
Cheltuieli de personal
Cap 51.02.03.01
art 10.01.01
49.000lei
art 10.01.06
36.0001ei
art 10.01.12
19.000 lei
art 10.01.17
6.000 lei
Cap 67.02.03.07 (Cam. Cult.)
art 10.01.01
13.000lei
Cap 84.02.03.03(Strazi)____________art 10,01.01____________ 3.000lei
Total
126.000 lei
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Bunuri si servicii
Cap 51.02.03.01
_______________________art 20.01.03 ('încălzit si iluminat)_____ 19.000 lei
Total
19.000 lei
Art. 3. Aprobă virările de credite atât între capitole bugetare, cât şi în cadrul aceloraşi capitole
în trim. III după cum urmează:
Cheltuieli de personal pe trim.III se majorează
Cap 68.02.05.02 (Asistenţă socială)
Art 10.01.01
Art 10.01.17

+100.000 lei
+6.0001ei

Bunuri si servicii
Cap 51.02.01.03
___________________ Art 20.05.30(obiecte de inv.)___________+ 8.000 lei
Total
+114.000 lei

Cheltuieli de personal pe trim.III se diminuează după cum urmează:
Cap 68.02.05.02 (Asistenţă socială)
Art i 0.02.06
-6.000 lei
Art 57.02.01
-100.000 lei
Bunuri si servicii
Cap 51.02.01.03
__________________ Art 20.01.04
Total

-8.000 lei
-114.000 lei

Art. 4. Aprobă modificarea listei de investiţii după cum urmează:
Cap. 84.02.03.03(Străzi) art 71.01.0r’Reabilitarea drumurilor publice din interiorul comunei
Ditrău, Jud.Harghita” se diminuează cu suma de 82.000 lei, în cadrul aceloraşi capitole
’’Modernizarea şi consolidare drum comunal DC65, în corn.Ditrău, sat. Jolotca” se majorează cu
suma de 82.000 lei.
Art. 5. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică: Instituţiei Prefectului
Judeţului Harghita, Administraţiei Judeţene a Finanţelor publice Harghita, primarului comunei
Ditrău.
Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prezenţei se însărcinează primarul comunei Ditrău, prin
Compartimentul contabilitate.

Ditrău, 19 septembrie 2019
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