ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local general pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Pîngărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în ziua
de 31.10.2019;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de
inițiator, înregistrat cu nr. 8842 din 23.10.2019, din care reiese necesitatea rectificării bugetului local pe anul
fiscal 2019 pentru asigurarea continuităţii activităţii financiar-contabile a instituţiei, calitate conferită de
prevederile OUG nr.57/2019 nprivind Codul Administrativ
Având în vedere :
- prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- OUG nr. 12 din 12.08.2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 publicată în Monitorul
Oficial al României, nr.676 din 14.08.2019
- Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 209 şi 209 bis din 15 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa cu nr. 32546 din 18.10.2019 a Ministerului Finanțelor Publice prin care au fost repartizate
sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru trim.IV al anului 2019,
ce se utilizează cu prioritate pentru înaintarea cheltuielilor de funcționare
Analizând referatul compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei
Pângărați, cu nr. 8841 din 23.10.2019;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate buget-finanțe, din cadrul coniliului local;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a” şi ale art. 139 alin. (1), alin. (3)
lit. „a”
coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.„a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetară pe anul 2019 astfel :
Cap.11.02.06 – sume defalcate din TVA – se majorează cu suma de 934.00 mii lei:
• Cap.51.02-10 – cheltuieli de personal – 100.00 mii lei;
• Cap.51.02-20 – cheltuieli materiale – 15.00 mii lei;
• Cap.61.02.-10 –cheltuieli de personal -12.00 mii lei;
• Cap.61.02.-20 –cheltuieli materiale -10.00 mii lei;
• Cap.67.02.20 – cheltuieli materiale – 10.00 mii lei;
• Cap.68.02.-10 –cheltuieli de personal 171.00 mii lei (din care asistenți sociali 13.00 mii lei)
• Cap. 68.02.-57 – transferuri -100.00 mii lei
• Cap.84.02.-10 – cheltuieli de personal – 10.00 mii lei
CAP. 03.02 - Acoperirea deficitului bugetar – 506.00 mii lei
Art. 2 Primarul comunei împreună cu compartimentul contabilitate din cadrul primăriei vor introduce
modificările aduse în bugetul local general al anului în curs şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Pângăraţi, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Pîngăraţi şi prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce la cunoştinţă publică
prin afişare la sediul primăriei com. Pîngăraţi, precum şi pe pagina de internet www.pangarati.ro

Preşedinte de Şedinţă,
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Din 31 Octombrie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 14 voturi pentru,
0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 14 consilieri prezenţi.

