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CONSILIUL LOCAL CÂMPINEANCA  

  

     

 

          

  HOTĂRÂREA NR. 64 

 din data de 12 decembrie 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. 12139 din 06 decembrie 2019 la proiectul de 

hotarire nr. 22/06.12.2019 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. 12140/06.12.2019, 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; 

 

 - luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 174/28.11.2019 

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit 

estimat în anul 2019, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2019, 

 

 - în baza Adresei nr. VNG-REG nr. 35370/05.12.2019 prin care a fost suplimentată cu 

suma de 19 mi lei pentru echilibrarea bugetelor si adresa nr. VNG-REG nr. 35235/04.12.2019 

prin care a fost retrasă suma de 2 mii lei pentru plata stimulentelor educaționale acordate 

copiilor din familii defavorizate; 

  

 - 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: 
                                                                                                                             -mii lei - 

DENUMIRE INDICATOR COD  PLAN 

AN 

PLAN 

RECTIFICAT 

INFLUIENTE 

+/- 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 686,00 867,00 +181,00 

Sume alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale  

04.02.04 268,00 287,00 +19,00 

Sume repartizate din Fondul la 

dispozitia Consiliului Judetean   

04.02.05 200,00 300,00 +100,00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate  

11.02.02 108,50 106,50 -2,00 

Subvenții alocate din bugetul ANCPI  43.02.34 19,00 37,00 +18,00 

Finanţarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală  
42.02.65 734,00 1.683,00 +949,00 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 

a bugetului local (cu semnul minus)  

37.02.03 -1.092,40 -1.343,40 -251,00 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 1.092,40 1.343,40 +251,00 

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 

aplicate de către alte instituţii de 

specialitate 

35.02.01.02 170,00 150,00 -20,00 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05.30 40,00 23,00 -17,00 

TOTAL VENITURI    +1.228,00 

TOTAL CHELTUIELI    +1.228,00 

Alte cheltuieli în domeniul 

învatamântului 

65.02.50   -2,00 

Tichete de cresa 57.02.03 4,00 2,00 -2,00 

Invatamint 65.02.03.02    

Posta ,telecomunicatii 20.01.08 4,00 3,73 -0,27 

Alte cheltuieli 20.01.30 17,00 28,16 +11,16 

Pregatire profesionala 20.13 2,10 1,92 -0,18 

Alte cheltuieli 20.30.30 29,90 21,35 -8,55 

Apa, canal 20.01.04 11,00 7,54 -3,46 

Transport 20.01.07 14,00 15,30 +1,30 

CAMIN CULTURAL 67.02.03.07   +5,00 

Alte active fixe 71.01.30 60,00 65,00 +5,00 

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii si religiei 

67.02.50   +15,00 

Sustinerea cultelor  59.12 45,00 60,00 +15,00 

Iluminat public si electrificari  70.02.06   +15,00 

Alte obiecte de inventar 20.05.30  15,00 +15,00 

Drumuri si poduri 84.02.03.01   +1.195,00 

Construcţii 71.01.01 1900,00 3.095,00 +1.195,00 

 



 

Art.2. Se suplimentează lista de investiții cu suma de 1.200,00 mii lei, 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 

PĂTRAȘCU LUCIA CAMELIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                           SECRETAR GENERAL   

                                        ROTARU OANA 


