
 

                              

ROMANIA        
JUDETUL VRANCEA                                                                                         
CONSILIUL LOCAL CIMPINEANCA  

       
 

          
HOTĂRÂREA NR. 70 

 din data de 28 noiembrie 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. 16462/25.10.2017 privind înaintarea Hotărârii Consiliului 
Judetean Vrancea, prin care ni se repartizeaza suma de 10 mii lei; 
 
 - având în vedere adresa nr. 37001/15.11.2017 a Directiei Generale Regionale a 
Finanțelor Publice Galați prin care ni se repartizează suma de 13 mii 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 IV, anul 2017, 
dupa cum urmează: 

- mii lei- 
DENUMIRE INDICATOR COD  PLAN 

TRIM.IV 
PLAN 

RECTIFICAT 
INFLUIENTE 

+/- 
Sume  din cotele din impozit pe venit 04.01.04  23,00 +23,00 

Varsaminte din sectiunea de 

functionare pentru sectiunea dezvoltare 
37.02.03 -29,00 -32,50 -3,50 

Varsaminte din sectiunea de 

functionare  
37.02.04 29,00 32,50 +3,50 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale 
11.02.06 99,00 103,00 +4,00 

TOTAL VENITURI    +27,00 
TOTAL CHELTUIELI    +27,00 
ADMINISTRATIE 51.01.03   +4,50 
Alte bunuri si servicii 20.01.30 -70,00 -66,50 +3,50 

Transferuri din bugetul local către 

asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară 

55.01.42  1,00 +1,00 

APARARE CIVILA 61.05.00   +2,50 
Transferuri din bugetul local către 

asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară 

55.01.42  2,50 +2,50 

PAZA 61.50.00   -5,50 
Salarii de baza 10.01.01 13,80 8,30 -5,50 
GOSPODARIRE COMUNALA 70.05.01   +5,50 
Salarii de baza 10.01.01 19,00 24,00 +5,00 
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 3,00 3,50 +0,50 
CULTURA SI RELIGIE 67.02.50  7,00 +7,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30  7,00 +7,00 
INSOTITORI 68.05.02   +3,00 
Indemnizatii handicap 57.02.01 93,00 96,00 +3,00 

DRUMURI SI PODURI 84.03.01  10,00 +10,00 
Alte bunuri si servicii 20.01.30  10,00 +10,00 

 
 

Art.2. Compartimentul de contabilitate din cadrul Primariei comunei Cîmpinenaca 
răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Secretarul comunei va aduce la cunostinţa celor interesaţi prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 
                                 SECRETARUL COMUNEI CÎMPINEANCA, 
           POIEANĂ VASILE                          ROTARU OANA 


