
 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 
 
 Consiliul local Bahna, Judetul Neamţ întrunit în şedinţa ordinară din 29.08.2019, 

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

- Luând act de referatul Compartimentului financiar contabil şi avizul favorabil al Comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Bahna. 

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.alocarea sumei primite de 19,91 mii lei- la capitolul de venituri 43.02.31 in trimestrul III –
Sume primite de la AFIR si la cheltuiala la investitii cap.67020307 Camin cultural 

1.2.alocarea sumei primite de 46,74 mii lei- la capitolul de venituri 48.02.04.01 in trimestrul III –
Sume primite de la FEADR si la cheltuiala la investitii cap.67020307 Camin cultural 

1.3.cu alocarea sumei primite de 18 mii lei  conform OG12/2019 la venituri: 11.02.06-sume 
defalcate din tva pentru echilibrarea bugetelor locale si la cheltuieli pe capitolul 68020502-Asistenti 
personali - articolul bugetar la 10.01.01-cheltuieli personal, se repartizeaza pe capitole si articole, conform 
situatiei anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

1.4.cu alocarea sumei de 7 mii lei  de la capitolul 68020502-Asistenti personali - articolul bugetar 
la 10.01.17-cheltuieli personal –indemnizatii hrana la articolul bugetar la 10.01.01-cheltuieli personal, se 
repartizeaza pe capitole si articole, conform situatiei anexa care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

1.5.cu alocarea sumei de 15 mii lei de la capitolul 84.02-Drumuri , articolul bugetar 20.02 - 
reparatii curente la cap. 67.02.50 Cultura – cheltuieli ziua comunei  articolul bugetar la 20.01.30, se 
repartizeaza pe capitole si articole, conform situatiei anexa care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

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. 
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Anexa la HCL  
Nr. 67/29.08.2019 

 
 MII LEI 

 
VENITURI          COD                             TRIM.III        
 

1. Subventii Alte adm.-AFIR   43.02.31 din care:      19,91 
        

2. Subventii UE- FEADR    48.02.04.01 din care:      46,74 
        

3. Sume defalcate tva    11.02.06 din care:      18 
  echilibrarea Bugete locale 
 

         TOTAL      -  84,65 
 
 
CHELTUIELI                                                       COD           TRIM.III   
    TOTAL 
 

1.1 Cultura-Camin cultural      cap.67.02.03.07 din care:   
- Finantare nationala      58.04.01           19,91   
- Finantare externa nerambursabila    58.04.02           46,74   
 

1.2 Cultura-Alte serv.dom.cultural    cap.67.02.50 din care:   
- Alte bunuri si servicii     20.01.30                              15   

 
2. Asistenta sociala-Asistenti personali   cap.68.02.05.02 din care:   

- Cheltuieli pers.–Salarii de baza    10.01.01      25 
- Cheltuieli pers. –Indemnizatii hrana    10.01.17      -7 
 

 
3. Drumuri si poduri     cap.84.02.03 din care:   

- Cheltuieli –Reparatii curente                   20.02                            -15 
 
 
       TOTAL     -  84,65 
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