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HOTĂRÂREA NR. 63 

 Din data de 12 decembrie 2019 

 

 

Privind:  validarea Dispoziției primarului nr. 206 din 21.11.2019 privind majorarea 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. 12137 din 06 decembrie 2019 la proiectul de 

hotarire nr. 21/06.12.2019 validarea Dispoziției primarului nr. 206 din 21.11.2019 privind 

majorarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019; 

 

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

Primariei Câmpineanca înregistrat sub nr. 12138/06.12.2019, prin care se propune validarea 

Dispoziției primarului nr. 206 din 21.11.2019 privind majorarea bugetului local de venituri şi 

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), art. 82 din Legea nr. 273 din 29 iunie 

2006 privind finantele publice locale; 

 

 - în temeiul art. 129 alin. 2 lit b, 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. Validarea Dispoziției primarului nr. 206 din 21.11.2019 privind majorarea 

bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, dupa cum urmează: 

 

                                                                                            - mii lei- 
DENUMIRE INDICATOR COD  PLAN 

AN 

PLAN 

RECTIFICAT 

INFLUIENTE 

+/- 

Sume defalcate din TVA pentru 

finantarea cheltuielilor descentarlizate  

11.02.02 108,00 108,50 +0,50 

Subventii pentru acordarea ajutorului 

pentru incalzirea cu lemne 

42.02.34 2,00 5,00 +3,00 

TOTAL VENITURI    +3,50 

TOTAL CHELTUIELI    +3,50 

AJUTOR SOCIAL 68.02.15.01   +0,50 

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2,00 2,50 +0,50 

ALTE CHELTUIELI IN 

DOMENIUL ASISTENTEI 

SOCIALE 

68.02.50.50   +3,00 

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2,00 5,00 +3,00 

 

 

 

Art.2. Compartimentul de contabilitate din cadrul Primariei comunei Câmpinenaca 

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 

PĂTRAȘCU LUCIA CAMELIA 

 

 

 

 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

               SECRETAR GENERAL   

                                            ROTARU OANA 


