
 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

 
 Consiliul local Bahna, Judetul Neamţ întrunit în şedinţa extraordinara din 14.08.2019, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind Bugetul de Stat pe anul 2019 şi Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale  

În temeiul prevederilor art.196  alin. (1),  lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

       Art. 1. Aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 astfel: 
 

1.1.cu alocarea sumei de 10000 lei de la capitolul 84.02-Drumuri , articolul bugetar 20.02 - 
reparatii curente la cap. 61.02.05 Protectie civila si protectie contra incendiilor  articolul 
bugetar la 20.01.30 –pentru Prestari servicii PSI, se repartizeaza pe capitole si articole, conform 
situatiei anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

1.2. mutarea  sumei de 209 mii lei de la capitolul de venituri 48.02.01 la capitolul de venituri 
43.02.31. 

1.3.mutarea  sumei de 350 mii lei de la capitolul de venituri 48.02.01 la capitolul de venituri 
48.02.04. 

 
Art. 2. Primarul comunei Bahna în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în 

care compartimentul contabilitate financiar va lua măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărari. 

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

  
 

                                             L.S 
 

 

 
           Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR U.A.T., 

      CAPRIOARA  SOFICA 

Nr. 63  din  14.08.2019 

 

 
 
 
 
 



Anexa  la HCL  
Nr. 63/ 14.08.2019 

 
 MII LEI 

 
VENITURI            COD             TOTAL 
 

1. Subventii de la alte administratii    43.02 din care:   
-Sume aloc.din bug. AFIR     43.02.31             209 
  

2. Sume primate UE/alti donatori    48.02 din care:   
-Sume FEDR       48.02.01             -509 
-Sume FEADR      48.02.04              350 
 

 
 

 
CHELTUIELI         COD                   TOTAL 
 
 

1 Drumuri si poduri     cap.84.02 din care:   
        
- Reparatii curente     20.02                    -10 

 
 
2. Protectie civila si protectie contra incendiilor     cap.61.02.05 din care:   

- Cheltuieli bunuri si servicii              20.01.30                    10 
 
 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

  
 

                                             L.S 
 

 

 
                            Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR U.A.T., 
      CAPRIOARA  SOFICA 
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