
 

 

 
        HOTĂRÂREA Nr.32 

din 8 octombrie 2019 
  privind rectificarea bugetului local al comunei Treznea pe anul 2019,   

 luna OCTOMBRIE 2019 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
întrunit în ședință ordinară, 

 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare întocmit de d-ul Oros Cristian primarul comunei 
și Raportul compartimentului de specialitate întocmit de d-na Bogdan Monica, 
consilier superior în compartimentul contabilitate impozite și taxe locale, 
înregistrat sub nr. 2465  din  02.10.2019 ; 
 Tinand cont de adresa Consiliului Judetean Salaj cu nr.14472/01.10.2019 
si HCJ Salaj nr.111 din 30.09.2019 ; 
 In conformitate cu prevederile : 

-     Legii 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
            -    art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale. 
            -    art.129,alin.(4) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

In temeiul 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 pe anul 2019 , luna octombrie cu 
suma de 50.000 lei la partea de venituri și cu auma de 50.000 lei la partea de 
cheltuieli ,suma necesara cheltuielilor ocazionate cu organizarea manifestarilor 
de comemorare a martirilor din 9 septembrie 1940,din comuna Treznea si a 
cheltuielilor de reparatii de la Monumentul Martirilor din centrul satului Treznea.  
          Art.2  Pe capitole bugetare suma se repartizează astfel : 
                
                        La partea de venituri …………………………………..  50.000 lei : 
                               43.02.08……………………………………………..50.000 lei 
 
                        La partea de cheltuieli,suma se repartizeaza astfel: 
                      -87.02.50 «Alte actiuni »..…………………..…………..50..000 lei 
                                                       20.01.30…………………………23.500 lei                                      
                                                       20.02.00…………………………26.500 lei 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ul 
Oros Cristian primarul  comunei TREZNEA și compartimentul contabilitate. 
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 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
  - Instituţia Prefectului judetului Salaj; 
  - Domnului primar; 
  - Site-ul www.primariatreznea.ro 
     - Dosar sedintă; 
  - Dosar hotărâri.; 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ, 
         SIMOC ȘTEFAN                   Secretarul general comunei, 
                        BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 
 
  

Consilieri prezenţi : 7 
Consilieri absenti : 2 
Voturi pentru  : 7 
Voturi împotrivă – 0 
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