ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133
P R O I E C T Nr. 37 din 24.07.2019

Vizat pentru legalitate,
Secretar,
Jr. Bostan Ionel

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;
Având în vedere prevederile Legii bugetul de stat pe anul 2019, nr. 50/2019
privind structura bugetului de venituri si cheltuieli pe cele doua secțiuni de
funcționare si de dezvoltare si detalierea veniturilor pe capitole si subcapitole si a
cheltuielilor pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate și Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare; Văzând, referatul de aprobare nr. 3771 din 24.07.2019 și raportul de
specialitate a Biroului contabilitate, financiar, impozite si taxe locale cu nr. 3772 din
24.07.2019;
In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4) litera a) si ale art. 139 alin. (3), litera
a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ
HOTARĂȘTE:
Art. 1 Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bodești
nr. 22 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019, cu
modificările și completările ulterioare, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Primarul comunei si contabilul primăriei va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre
autorităților și persoanelor interesate.
_______________________________________________________________
Primar,
Ec. Barna Marinel

Anexa nr. 1 la
hotărârea nr. ____ din ______.2019 privind
rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe
anul 2019

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2019

Cheltuieli
Capitol
24540205 - fond de rezervă bugetară
la dispoziția autorităților locale
24670220 - cheltuieli materiale
cultură, recreere și religie

Primar,
Ec. Barna Marinel

Suma din buget
- mii lei -

Suma rectificată
- mii lei -

60,80

55,80

50

55

Șef Birou,
Ec. Pascu Mioara

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNEI BODESTI
PRIMAR
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 3771 din 24.07.2019

Referat de aprobare
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli
al comunei Bodești pe anul 2019

Conform art. 19 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale bugetele locale
se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor si
de Consiliul General al Municipiului București, după caz.
Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor
prevăzute la alin. (1) lit. A) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de
rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri
ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.
Întrucât este necesar realizarea de cheltuieli pentru stabilirea de m ăsuri privind
organizarea ZI LEI COM UNEI BODEȘTI , considerăm că trebuie aprobată rectificarea
bugetului local conform anexelor la proiectul de hotărâre inițiat.
Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
Bodești aprobat pentru anul 2019, conform celor prezentate mai sus.

Primar,
Ec. Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 3772 din 24.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli
al comunei Bodești pe anul 2019

Subsemnata Pascu Mioara Sef birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale în cadrul
Primăriei comunei Bodești prin prezentul raport de specialitate va aduc la cunoștință următoarele:

Conform art. 19 alin.1 si 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale bugetele locale se
aprobă de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor si de Consiliul
General al Municipiului București, după caz.
Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor
prevăzute la alin. (1) lit. A) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a
bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora,
cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.
Văzând referatului de aprobare a primarului comunei Bodești prin care s-a expus motivele
rectificării bugetului local.
In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4) litera a) si ale art. 139 alin. (3), litera a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ,
Conform celor prezentate mai sus și expunerea de motive a primarului localității Bodești, se impune
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019 prin HCL nr. 22/2019 cu modificările și completările
ulterioare, întrucât proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale pentru a fi adoptat.

Șef Birou,
Ec. Pascu Mioara

