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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                            
                                                                                                                       

                                                                                           

HOTĂRÂREA NR. 46

din 23.09.2019

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.09.2019;

            Având în vedere:

- referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2019, înregistrat sub nr. 3514/02.09.2019;

- raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, buget nr. 3791/19.09.2019;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș nr. 20400/20.08.2019 cu 

privire la sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate echilibrării bugetelor locale, ce 

urmează a fi cuprinse în bugetul local în anul 2019 în baza art. 20 alin. (1) litera c) din O.G. nr. 

12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 - anexa nr. 4;

- prevederile art. art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare.

- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor 129 alin. (4) litera a), alin. (14), art. 139 alin. (3) litera a) și ale art. 196 alin. (1) 

litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ș t e :
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Art.1. Se rectifică bugetul local pe anul 2019 după cum urmează:

La venituri:

 11.02.06 Sume defalcate din TVA - se majorează cu suma de 6.000 lei

 42.65.00 - Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală - se majorează cu suma 

de 3.000.000 lei

La cheltuieli:

 Capitol 51.02 - Autorități executive

- Titlul 20 - Bunuri și servicii - se majorează cu suma de 6.000 lei

 Capitol 84.03.03 - Străzi

- Titlul 71 - Construcții - se majorează cu suma de 3.000.000 lei 

Totodată în vederea efectuării unor cheltuieli este necesară rectificarea bugetului local 

prin virarea de credite bugetare de la un capitol la altul fără a influența valoarea bugetului local, 

după cum urmează:

 Capitol 54.02 - Alte servicii publice generale

- Titlul 50.04 - Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale - se diminuează 

cu suma de 81.000 lei

 Capitol 65.05 - Învățământ

- Titlul 20 - Bunuri și servicii - se majorează cu suma de 31.000 lei

 Capitol 70.05 - Alimentare cu apă

- Titlul 71 - Construcții - se majorează cu suma de 20.000 lei

 Capitol 84.02 - Drumuri și poduri

- Titlul 20 - Bunuri și servicii - se majorează cu suma de 30.000 lei

Art.2.  În urma rectificării bugetului local atât veniturile cât și cheltuielile se majorează cu 

suma de 3.006.000 lei. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului contabilitate, buget, se afișează și se aduce la cunoștință 

publică prin publicarea pe pagina de Internet la adresa www.beica.ro.   

                     

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează Secretar,

Bucin Rodica-Valeria                                                        Pop Silvestru-Vasile  

http://www.primariagornesti.ro/



