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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. 48

din 28.10.2019

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

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

28.10.2019;

            Având în vedere:

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

2019, înregistrat sub nr. 4304/18.10.2019;

- raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, buget nr. 4341/22.10.2019;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș nr. 21376/25.09.2019;

- prevederile H.G. nr. 698/17.09.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie 

la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi 

administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale;

- Dispoziția primarului nr. 242/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

- prevederile art. 19 și ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi 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:

 42.02.28 - Subvenții primite din Fondul de intervenție - se majorează cu suma de 

50.000 lei

La cheltuieli:

 Capitol 84.02 - Drumuri și poduri

      Titlul 71.03 Reparații capitale - se majorează cu suma de 50.000 lei

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

suma de 50.000 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/



