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CONSILIUL LOCAL CÂMPINEANCA  

  

       

 

 

          

 HOTĂRÂREA NR. 61 

 din data de 08 noiembrie 2019 

 

 

Privind:  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019. 

 

 

 

 Consiliul Local al comunei Câmpineanca din judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă 

extraordinară 

 

 -   ascultând referatul de aprobare nr. 11113 din 04 noiembrie 2019 la proiectul de 

hotarire nr. 18/04.11.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 

2019 initiat de primarul comunei Câmpineanca; 

 

 - vazând raportul compartimentului de contabilitate, buget, impozite și taxe din cadrul 

Primariei Câmpineanca înregistrat sub nr. 11114/04.11.2019, prin care se propune rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 și avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Câmpineanca la acest proiect de hotărâre; 

  

 - având în vedere prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 

privind finantele publice locale; 

 

 - 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 din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finanţarea cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare 

40.14.00 3263 4403 +1140 

Sume alocate din bugetul AFIR, 

pentru susținerea proiectelor din 

PNDR 2014-2020  

43.31.00  32 +32,00 

Sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anul curent  

48.04.01 100 158 +58,00 

TOTAL VENITURI    +1230 

TOTAL CHELTUIELI    +1230 

DRUMURI SI PODURI 84.02   +1230 

Constructii 71.01.01 700 1900 +1200 

Alte active fixe 71.01.30 1470 1500 +30 

 

 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se utilizează din excedentul anului precedent suma de 1140 miile lei pentru 

investiția ”Modernizare drumuri de interes local-străzi în comuna Câmpineanca, Județul 

Vrancea”, urmând ca acestă sumă să fie reîntregită în bugetul local, la momentul virării de 

către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. 

 

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

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 CÂMPINEANCA, 

                   CHIRILĂ ȘTEFAN              ROTARU OANA 


