ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Hotărârea nr. 85 /2018
Privind rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 19 decembrie 2018;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr. 7/164/14.12.2018 şi raportul
compartimentului contabilitate nr. 7/165/14.12.2018;
-adresa Școlii Gimnaziale ”Dumitru Gafton” din comuna Gălăuțaș nr. 1175/2018 privind
rectificarea bugetului pe anul 2018;
-Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 –Legea bugetului de stat pe anul 2018;
-Prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului
general al comunei Gălăuţaş pe anul 2018,
-H.G. nr. 977/13.12.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativeteritoriale ;
-Dispoziția nr. 22/18.12.2018 a sefului Administrației Județeană a Finanșțelor Publice
Harghita privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2018 pentru județul Harghita;
-Contractul de sponsorizare nr. 4681/10.12.2018, încheiat între comuna Gălăuțaș și SC
Carpathian Springs SA Vatra Dornei, în sumă de 3 mii lei, încasat la 12.12.2018;
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. 9/97/14.11.2018, comisia de specialitate învăţământ,
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 9/
96/14.12.2018, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
servicii şi comerţ, nr. 9/95/14.12.2018;
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 IV al anului
2018, prin suplimentarea acestuia cu suma totală de 54 mii lei, la venituri şi suma totală de 54
mii lei la cheltuieli, după cum urmează :
a)Bugetul local al comunei Gălăuţaş, cu suma totală de 51 mii lei, astfel:
a.1.) la venituri, cu suma de 51 mii lei:
-cod 04.02.01-cote defalcate din impozitul pe venit
-cod 11.02.06-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

16 mii lei
35 mii lei
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a.2.) la cheltuieli, intervin următoarele modificări:

Nr
crt
1

Nr .
crt.
1

Cap.54.02.50 –Alte servicii publice generale:
Denumire indicator
Reparații curente
Total
Cap 65.02.03.01-Învățământ preșcolar
Denumire indicator

Cod
20.02

Cod

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Trim IV
mii lei-0,16

2

Apă, canal, salubritate

20.01.04

-0,11

3

Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

-0,65

Total

Nr .
crt.
1
2

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Trim IV
-mii lei51,00
51,00

Cap. 65.02.03.02-Învățământ primar
Denumire indicator

-0,92

Cod

Trim IV
mii lei-0,20

Apă, canal, salubritate

20.01.04

Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet
Total

20.01.08

-1,51
-1,71

Cod

Trim IV
-mii lei-17,00
-0,12
-1,58
-0,62
-0,56

Cap . 65.02.04.01- Învățământ secundar inferior
Denumire indicator
Încăălzit, iluminat și forță motrică
Apă, canal, salubritate
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet
Carburanți și lubrifianță
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent
Materiale pentru curățenie
Reparații curente
Alte bunuri pentru întreținere și funcționare
Total

20.01.03
20.01.04
20.01.08
20.01.05
85.01.01
20.01.02
20.02
20.01.30

-0,10
-1,27
+23,88
2,63

b)Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi
subvenţii, cu suma totală de 3 mii lei, astfel:
b.1.) la venituri, cu suma de 3 mii lei:
-cod 37.10.01- Donatii și sponsorizări: 3,00 mii lei
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b.2.), la cheltuieli intervin următoarele modificări :
Cap 67.10 -Cultură, recreere, religie:
Nr .
crt.
1

Denumire indicator

Cod

Acțiuni cu caracter științific și social cultural
Total

59.22

Trim IV
mii lei3,00
3,00

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.
Gălăuţaş, la 19 decembrie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Tompea Emil

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

