
 
 

 
 

  HOTĂRÂREA Nr. 37 
din 26 noiembrie 2019  

 
privind rectificarea bugetului local luna NOIEMBRIE 2019 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

întrunit în ședință ordinară 
 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare intocmit de d-ul Oros Cristian primarul comunei și 

Raportul de specialitate întocmit de d-na Bogdan Monica, consilier superior în compartimentul 
contabilitate,impozite și taxe locale, înregistrat sub nr. 2879  din 21.11.2019 ; 

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local care este favorabil ; 
- adresa Consiliului Judetean Salaj cu nr.15969/28.10.2019 si HCJ Salaj nr.123 

din 28.10.2019. 
- Conform contractului de finantare cu nr.2207/18.08.2017 incheiat intre 

Comuna Treznea si Oficiul de Cadastru Salaj privind lucrari cadastrale de inregistrare sistematica in 
sectorul 36 al UAT Treznea. 
 In conformitate cu prevederile : 

- Legii 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019. 
- prevederileart.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale. 
- prevederile  art.129,alin.(4) lit.a;art.139,alin.(3) ,lit,a si art.196,alin(1) lit.a din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1 Se aprobă  rectificarea  bugetului local al comunei Treznea pe anul 2019 la 

partea de venituri cu suma de 91.280 lei și la partea de cheltuieli cu suma de  91.280 lei, suma necesara 
cheltuielilor pentru intretinerea pe timp de iarna a drumurilor judetene,iarna 2019-2020-transa I si 
inregistrare sistematica a terenurilor. 
         Art. 2 Se aprobară virarea de credite de la cap.68.02.05.57.02.01 indemnizatii de handicap la 
cheltuieli cu salariile precum si de  la unele articole in cadrul cap.65.04.01.Invatamant,dupa cum urmeaza:   
  
                            La partea de venituri se rectifica bugetul cu suma de  91.280 lei  
                               43.02.08………………………………………………….86.000 lei 
                               43.02.34……………………………………………………5.280 lei 
 
 
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI TREZNEA 

 

 



                        La partea de cheltuieli,suma se repartizeaza astfel: 
 
                      -51.01.03<Autoritati publice>……………………………..…280 lei 
                                                        10.01.01……………………………-5.000 lei 
                                                        71.01.30…………………………….5.280 lei 
 
                      -67.03.02<Cultura>…………………………………………5.000 lei 
                                                         10.01.01……………………………4.800 lei  
                                                         10.03.07………………………………200 lei 
 
                      -84.02.03 <Drumuri si poduri >..…………………….…..86.000 lei 
                                                       20.01.30…………………………….86.000 lei  
 
                      -65.04.01.<Invatamant>…………………………………..0 lei 
                                                          10.02.05…………………………..-4.000 lei 
                                                          20.01.01……………………………1.000 lei 
                                                          20.01.02……………………………1.000 lei 
                                                          20.01.03……………………….…..-2.500 lei 
                                                          20.01.04……………………………..-870 lei 
                                                          20.01.08………………………….….…70 lei 
                                                          20.01.30……………………………3.300 lei 
                                                          20.05.30……………………………2.000 lei 
 
                      -68.02.05 <Asistenta sociala> ……………………………0 lei 
                                                           10.01.01………………………….10.870 lei 
                                                           10.01.17……………………….….-2.200 lei 
                                                           10.03.07………………………….….130 lei 
                                                           57.20.01……………………….….-8.800 lei                                     
             Art.3  Se aprobă achiziționarea unui tractor cu vidanja, conform Listei de investiții, anexa la 
prezenta hotărâre. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ul Oros Cristian Primarul  
Comunei TREZNEA  și  Compartimentul contabilitate ; 
 Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Prefectura Judeţului Sălaj; 
- Primarul Comunei TREZNEA; 
-  Compartimentul contabilitate; 
- DGFP SĂLAJ ; 
- locuitorilor comunei prin afișare; 
- Dosar şedinţă; 
-  Dosar hotărâri 
- www.primariatreznea.ro 
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