
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133 
 

P R O I E C T  nr. 48  din  23.10.2019  
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general al comunei, 
Ionel BOSTAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019 

 
 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, OG12 din 2019 privind rectificarea bugetului de stat pe 2019; 
 Văzând, referatul de aprobare nr. 5307 din 23.10.2019 și raportul de 
specialitate a Biroului contabilitate, financiar, impozite si taxe locale cu nr. 5308 din 
23.10.2019; 
 Analizând adresa Consiliului Județean Neamț cu nr. 19913 din 26.09.2019 
prin care se alocă sume la bugetul local al comunei; 
 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, 

 
 Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 

 
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 Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe 
locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre 
autorităților și persoanelor interesate. 

_______________________________________________________________ 
 

Inițiator, 
Primar, 

Marinel BARNA 
 

 
 



 

 
 

Anexa nr. 1 la 
Proiect de hotărâre  nr. 48 din 23.10.2019 privind  
rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe 

anul 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2019 
 
 
Venituri 

Capitol Suma din buget  
- mii lei - 

Suma rectificată 
- mii lei - 

040204 - sume alocate din cotele 
defalcate din impozitul de venit pentru 
echilibarea bugetelor locale 

333 533 

 
Cheltuieli  

Capitol Suma din buget  
- mii lei - 

Suma rectificată 
- mii lei - 

540250 - fond de rezervă bugetară la 
dispoziția autorităților locale 55,80 191,80 

24650220- cheltuieli materiale  
învățământ 220 250 

24740220 - cheltuieli materiale 
salubritate 200 284 

24840220 - cheltuieli materiale 
drumuri  285 235 

 
 
 
 
 
 

Primar, 
Marinel BARNA 

 

Șef Birou, 
Mioara PAȘCU 
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 Nr.  5307 din 23.10.2019 

 

 

 

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 a fost primita suma de 200 mii lei prin adresa Consiliului județean Neamț 19913  
din 26.09.2019, necesitatea asigurării funcționării Școlii Gimnaziale Bodești și achitarea facturilor 
ce vor fi emise pentru colectarea gunoiului menajer de pe raza comunei până la încasarea taxei 
restante de salubrizare de la populație, este necesar 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, 
Marinel BARNA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectul de hotărâre 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, 
 Luând in considerare că cele prezentate sunt necesare, oportune și legale, vizez din punct de 
vedere al controlului financiar preventiv, propunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de 
hotărâre privind 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, 
Mioara PAȘCU 
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