
1

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. 48

din 09.10.2018

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 

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

09.10.2018;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

3848/05.10.2018, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- raportul compartimentului contabilitate, buget nr. 3849/05.10.2018;

- adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș nr. 31279/17.09.2018;

- prevederile O.U.G. nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;

- Dispoziția primarului nr. 249/26.09.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

- 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 art. 36 alin. (4) litera a), art. 45 alin. (2) litera a) și ale art. 115 alin. (1) litera b) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se rectifică bugetul local pe anul 2018 după cum urmează:



2

La venituri:

 Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 040201) - se majorează cu suma de 

38.000 lei

 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale (cod 040204) - se diminuează cu suma de 132.000 lei

 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 110206) - se 

majorează cu suma de 42.000 lei

La cheltuieli:

 Capitol 84.02 - Transporturi

      Cheltuieli de capital - se diminuează cu suma de 52.000 lei

 Capitol 65.02 - Învățământ

            Bunuri și servicii

- art. 200103 - Iluminat - se diminuează cu suma de 3000 lei

- art. 200130 - Cheltuieli de arhivare - se majorează cu suma de 3000 lei

- art. 200105 - Carburanți - se diminuează cu suma de 2000 lei

- art. 200109 - Bunuri și servicii - se majorează cu suma de 2000 lei

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

suma de 52.000 lei.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului contabilitate, buget, se afișează şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicare pe site-ul instituţiei. 

   

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    Contrasemnează Secretar,        

                   Neagu Vasile-Ioan                                                                    Pop Silvestru-Vasile

                                                                                                                                                                                                                                                       




