
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.30 

Din 27 noiembrie 2018 

Privind rectificarea bugetului local 

luna NOIEMBRIE 2018 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

Întrunit în ședință ordinară, 
Având în vedere : 

- Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei și 
Raportul compartimentului de contabilitate înregistrat sub nr..3196  din  21.11.2018, 

prezentat de d-na Bogdan Monica consilier superior ; 

-  prevederilor Legii 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018. 

- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018 privind 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2018: 

- prevederile H.C.J.Salaj cu nr.135/30.10.2018; 

- Tinand cont de adresa Finantelor Publice Salaj; 

- prevederile art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ; 

- Tinand cont de necesitatea transferarii unor sume intre articole si aliniate la 

cap.65 Invatamant,pentru buna functionare a activitatilor scolare precum  si la bugetul 

propriu; 

- - prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public;  

- prevederile art.36,alin.(2) lit.”d” din Legea  nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
In temeiul   art.45 din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala 

republicată cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRÂȘTE: 

 

Art.1 se aprobă rectificarea bugetului local pe l anul 2018, luna noiembrie, după 
cum urmează :    

      

                        La partea de venituri  : 

 

                        cap. 04.02.04.....................................................................10.000 lei 

                         11.02.02...................................................................-30.000 LEI 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI TREZNEA 

 

 



 

 

 

 

 

                        La partea de cheltuieli   : 

 

                     Cap. 51.02.05 « Autoritati publice »    -      -5.000 lei 

                                                              10.01.01  -    -25.000 lei 

                                                              10.01.12  -    -21.000 lei 

                                                              10.03.07  -     - 2.000 lei  

                                                              20.01.30  -    43.000 lei   lei bunuri si servicii 

                                                                                        

                      Cap. 65.02.03 « Invatamant  

                                                              20.01.30  -      -5.000 lei bunuri si servicii  

                                                              20.01.03  -      -760 lei 

                                                              20.01.01  -    500 lei 

                                                              20.01.02  -    500 lei 

                                                              20.01.04  -    250 lei   

                                                              20.02.00  -   4.500 lei 

                                                              20.13.00  -    10 lei                                                                      

                     Cap. 84.02.03 < Drumuri si poduri >     -   15.000 lei   

                                                               20.01.30  -     5.000 lei deszapezire ulite 

                                                               71.01.30  -   10.000 lei plata titlu executoriu 

 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează d-ul  primar Oros 

Cristian , compartimentul contabilitate. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la : 
- Instituția prefectului județului Sălaj ; 
- DGFP SĂLAJ ; 
- Primarul comunei; 

- Locuitorilor comunei prin afișare; 
- Dosar de ședință 

- Dosar hotărâri; 
 

  PREŞEDINTE DE SEDINTĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ  

    BERAR  DINU- MIREL                          SECRETAR AL COMUNEI, 

               BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN  

 

 

            CONSILIERI PREZENTI…………...9 

 CONSILIERI ABSENTI……………..- 
 VOTURI PENTRU…………………..9 

 VOTURI IMPOTRIVA……………….- 
  
 


