ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Hotărârea nr. 59/ 2019
privind rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş pe anul 2019
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa de îndată din data
de 11 iunie 2019;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.4/108/10.06.2019 şi raportul
compartimentului contabilitate nr.4/109/10.06.2019;
-Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu
modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 50/2019–Legea bugetului de stat pe anul 2019;
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr. 82/1991, republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 49/23.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al comunei Gălăuţaş pe anul 2019
- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 26/05.06.2019 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Harghita nr. 90/2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5 % din impozitul pe
venit, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;
Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 12704/06.06.2019, înregistrată la Primăria comunei
Gălăuțaș sub nr. 2240/06.06.2019 privind repartizarea sumei de 118,00 mii lei din fondul la
dispoziția Consiliului Județean Harghita, constituit din cota de 7,5% din impozitul pe venit, pe anul
2019 pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea drumurilor publice în interiorul comunei
Gălăuțaș, județul Harghita:DC72-Pod Mureș-Limita CFR (Centru); DC Primărie-Biserica OrtodoxăPârâul Gălăuțașului; DC74-Poligon; DC74-Dragomir Ionel; DC74-Rusu Petru;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gălăuţaş,
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.6/41/11.06.2019, comisia de specialitate învăţământ,
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 6/
40/11.06.2019, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
servicii şi comerţ, nr. 6/ 39/11.06.2019;
In temeiul dispozitiunilor art. 36 alin. 1 si alin. 2, lit b), alin 4 lit. a), art. 45 alin.2 lit.a), art.
115 alin.1 lit.b) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş pe trimestrul II al anului
2019, prin suplimentarea acestuia cu suma totală de 118 mii lei, la venituri şi suma totală de 118
mii lei la cheltuieli, după cum urmează :
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a)Bugetul local al comunei Gălăuţaş, cu suma totală de 118 mii lei, astfel:
a.1.) la venituri, cu suma de 118 mii lei:
- cod 04.02.05- Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean

118 mii lei

a.2.) la cheltuieli, intervin următoarele modificări:
Cap:84.02.03.01-Drumuri și poduri
Nr .
crt.
1

Denumire indicator

Cod

Alte active fixe

71.01.30

Trim II
mii lei118,00
118,00

TOTAL
Art.2. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, Agenției
Județeană a Finanţelor Publice Harghita şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei
comunei Gălăuţaş şi pe pagina de internet a instituţiei.
Art.4. Cu aducere la indeplinire a prezentei se încredinţează primarul, secretarul comunei
Gălăuţaş şi contabilul instituţiei.
Gălăuțaș, la 11 iunie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Barabas Lajos

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

