
 

                              

ROMANIA        
JUDETUL VRANCEA                                                                                         
CONSILIUL LOCAL CÂMPINEANCA  

       
 

          
HOTĂRÂREA NR. 46 

 din data de 27 august 2019 
 
 

Privind:  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019. 
 
 
 
 Consiliul Local al comunei Câmpineanca din judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă 

ordinară 
 
 -   ascultând referatul de aprobare nr. 8285 din 19 august 2019 la proiectul de hotarire 
nr. 6/19.08.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 
initiat de primarul comunei Cîmpineanca; 
 

 - vazând raportul compartimentului de contabilitate, buget, impozite și taxe din cadrul 
Primariei Cîmpineanca înregistrat sub nr. 8286/19.08.2019, prin care se propune rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2019 și avizul Comisiei pentru 
agricultura, economico-financiare, socio-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
domeniul public şi privat ; 
  

 - luând în considerare adresa nr.23176/19.08.2019 a Directiei Generala Regionala a 
Finantelor Publice- Galati  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea și adresa 
școlii Gimnaziale Ioan Câmpineanu înregistrată la nr. 8272/14.08.2019; 
 
 - având în vedere prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 
privind finantele publice locale; 
 

 - în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019; 
   
 - în temeiul art. 129 alin. 2 lit a, alin. 4 lit.a art. 196 alin. (1) lit. a, art. 197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

 
 
 



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1.Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, dupa cum 

urmează: 

 
DENUMIRE INDICATOR COD  PLAN 

AN 
PLAN 

RECTIFICAT 
INFLUIENTE 

+/- 

Sume primite in contul platilor efectuate 
in anul curent 

48.02.04.01  100,00 +100,00 

Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea  bugetelor locale 

11.02.06 2.177,00 2.243,00 +66,00 

Sume alocate din bugetul ANCPI 43.02.34  19,00 +19,00 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 
a bugetului local 

37.02.03 -1042,40 -1092,40 -50,00 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 1042,40 1092,40 +50,00 

TOTAL VENITURI    +185,00 
TOTAL CHELTUIELI    +185,00 
ADMINISTRATIE 51.02.01.03   +19,00 
Alte bunuri si servicii 20.01.30 295,00 314,00 +19,00 
INVATAMANT 65.02.03.02    
Apa, canal si salubritate 20.01.04 6,00 11,00 +5,00 
Transport 20.01.07 19,00 14,00 -5,00 
DRUMURI SI PODURI 84.02    
Alte bunuri si servicii 20.01.30 20,00 36,00 +16,00 
Alte Active fixe 71.01.30 1.320,00 1.470,00 +150,00 

 
 
Art.2. Se suplimentează lista de investiții conform Anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

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          CONTRASEMNEAZĂ                 
                  SECRETARUL COMUNEI CÂMPINEANCA, 
   PARASCHIV MARINELA NICOLETA          ROTARU OANA 


