
 

                              

ROMANIA        
JUDETUL VRANCEA                                                                                         
CONSILIUL LOCAL CIMPINEANCA  
 

       
 

          
HOTĂRÂREA NR. 37 

 din data de 21 iulie 2017  
 
 

Privind:  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III, anul 2017. 
 
 
 

 
 
 Consiliul Local al comunei Cîmpineanca din judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă 
extraordinară 
 
 -   ascultând expunerea de motive la proiectul de hotarire initiat de primarul comunei 

Cîmpineanca; 
 
 - vazând referatul compartimentului financiar - contabil din cadrul Primariei 
Cîmpineanca, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul 
III, anul 2017; 
  

 - luând în considerare prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 
privind finantele publice locale; 
 
 - în baza Contractului de finantare nr. 700/20/2017 pentru finanțarea în cadrul 
Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică prin 
care ni se alocă suma de 107.000 lei; 
 

 - în temeiul art. 36 alin. (4) lit. a, art.45, alin. (2) litera a, art. 115 alin. (1) lit. b  din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 
 

 
 

 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1.Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III, anul 2017, 
dupa cum urmează: 

a) Bugetul de funcționare: 
- mii lei- 

DENUMIRE INDICATOR COD  PLAN 
TRIM.III 

PLAN 
RECTIFICAT 

INFLUIENTE 

TOTAL VENITURI    +107,00 
Sume alocate de OCPI 43.02.34  107,00 +107,00 

TOTAL CHELTUIELI    +107,00 
Administrație 51.01.03   +107,00 
Alte bunuri si servicii  20.01.30 30,00 137,00 +107,00 
ÎNVĂȚĂMÂNT 65.02    
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01  9,00 +9,00 

Ajutoare sociale în natură 57.02.02  -9,00 -9,00 

 
b) Bugetul de dezvoltare: 

- mii lei- 
DENUMIRE INDICATOR COD  PLAN 

TRIM.III 
PLAN 

RECTIFICAT 
INFLUIENTE 

TOTAL VENITURI    +2,00 
Sume din excedentul anului 
precedent 

40.11.00   +2,00 

TOTAL CHELTUIELI    +2,00 
Administrație 51.01.03   +2,00 
Alte active fixe  71.01.30 63,00 65,00 +2,00 

 
Art.2. Se suplimentează lista de investiții la pct. C, capitolul 51.02,obiectivul Studiu 

fezabilitate  reabilitare , modernizare, extindere si dotare cladire existenta in vederea 
functionarii sediului administratiei publice cu suma de prevăzută la lit. b. 

 
Art.3. Compartimentul de contabilitate din cadrul Primariei comunei Cîmpinenaca 

răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 Art.4. Secretarul comunei va aduce la cunostinţa celor interesaţi prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
VOICU ȘTEFAN MARICEL 

 
 
CONTRASEMNEAZĂ 

                          SECRETARUL COMUNEI CÎMPINEANCA, 
                                             ROTARU OANA 


