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HOTĂRÂREA NR. 60 
 din data de 17 octombrie 2017  
 
 

Privind:  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2017. 
 
 
 Consiliul Local al comunei Cîmpineanca din judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă 
ordinară 
 
 -   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 
IV, anul 2017; 
  
 - luând în considerare prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 
privind finantele publice locale; 
 
 - în baza Adresei nr. 89737/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ; 
 
 - 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 IV, anul 2017, 
dupa cum urmează: 
 
 
 
 
 



    Bugetul de dezvoltare: 
- mii lei- 

DENUMIRE INDICATOR COD  PLAN 
TRIM.IV 

PLAN 
RECTIFICAT 

INFLUIENTE 
+/- 

Sume provenite din 
finantarea anilor precedenti 

40.11.00  33,60 +33,60 

TOTAL VENITURI    +33,60 
TOTAL CHELTUIELI    +33,60 
ADMINISTRATIE 51.01.03    
Incalzit , iluminat si forta 
motrica 

20.01.03 3,00 8,00 +5,00 

Alte bunuri si servicii 20.01.30 30,00 -90,00 -100,00 
Executarea silita a creantelor 
bugetare 

20.30.09  120,00 +120,00 

Pregatire profesionala 20.13 4,00 -16,00 -25,00 
ASISTENTA SOCIALA 68.05.02   -3,00 
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 96,00 93,00 -3,00 
AJUTORUL SOCIAL 68.15.01   +3,00 
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01  3,00 +3,00 
ILUMINAT PUBLIC 70.02.06  33,60 +43,60 
Iluminat public 20.01.03 4,00 14,00 +10,00 
Alte active fixe 71.01.30  33,60 +33,60 
PROTECTIA MEDIULUI 74.05.02   -10,00 
Alte bunuri si servicii 20.01.30  -10,00 -10,00 
 

Art.2. Se suplimentează lista de investiții la pct. C, capitolul 70.02, obiectivul 
Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență 
energetică ridicată prin tehnlogii noi, led, în comuna Cîmpineanca, conform Anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.3. Suma de 33,60 mii lei se va utiliza din capitolul ”sumele din excedentul anului 
precedent”. 

 
Art.4. Compartimentul de contabilitate din cadrul Primariei comunei Cîmpinenaca 

răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 Art.5. Secretarul comunei va aduce la cunostinţa celor interesaţi prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 
                                  SECRETARUL COMUNEI CÎMPINEANCA, 
                POIEANĂ VASILE                           ROTARU OANA 


