
 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNA BAHNA 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 
 
 Consiliul local Bahna, Judetul Neamţ întrunit în şedinţa ordinară din 31.10.2019, 

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.139, alin.(1) si a 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 primite de 300 mii lei  conform OG12/2019 la venituri: 04.02.05-
sume  din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizeaza pe capitole si articole. 

1.2.cu alocarea sumei de 25 mii lei  la capitolul 68020502-Asistenti personali – din care: 22 
mii lei la articolul bugetar la 10.01.01-cheltuieli personal –salarii si 3 mii lei la articolul bugetar la 
10.01.17-indemnizatii hrana , se repartizeaza pe capitole si articole. 

1.3.cu alocarea sumei de 10 mii lei  la capitolul 51020103-Autoritati locale - articolul 
bugetar la 10.01.01-cheltuieli personal –salarii, se repartizeaza pe capitole si articole. 

1.4.cu alocarea sumei de 55 mii lei  la capitolul 700206-Iluminat public din care: 20 mii lei 
- articolul bugetar la 20.01.03-iluminat si 35 mii lei la articolul bugetar  20.01.30-alte bunuri si 
servicii, se repartizeaza pe capitole si articole. 

1.5.cu alocarea sumei de 50 mii lei  la capitolul 84.02-Drumuri , articolul bugetar 20.02 - 
reparatii curente , se repartizeaza pe capitole si articole. 

1.6.cu alocarea sumei de 50 mii lei  la capitolul 560207- Transferuri de la Bugetele Locale la 
Institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap  , articolul bugetar 510115 - 
transferuri , se repartizeaza pe capitole si articole. 

1.7.cu alocarea sumei de 20 mii lei Reparatie cladire Remiza PSI la capitolul 51020103-
Autoritati locale - articolul bugetar la 71.03 –reparatii capitale, se repartizeaza pe capitole si articole, . 

1.8.cu alocarea sumei de 5 mii lei Impamantare cladire primarie la capitolul 51020103-
Autoritati locale - articolul bugetar la 71.01.30 –alte active fixe, se repartizeaza pe capitole si articole. 

1.9.cu alocarea sumei de 5 mii lei pentru materiale Situatii de urgenta la capitolul 
610205-Protectie civila si Paza contra incendii - articolul bugetar la 20.05.30 –alte obiecte de 
inventar, se repartizeaza pe capitole si articole. 

1.10.cu alocarea sumei de 20 mii lei- Reparatie gard scoli Bahna si Brosteni la capitolul 
65- Invatamant  - articolul bugetar la 71.01.01 –constructii , se repartizeaza pe capitole si articole, . 

1.11.cu mutarea sumei de 10 mii lei- in cadrul capitolului 65- Invatamant  - intre articolul 
bugetar  20.01.30 –alte bunuri si servicii si articolul bugetar 20.05.30 – Obiecte de inventar , se 
repartizeaza pe capitole si articole. 

1.12.cu alocarea sumei de 20 mii lei- pentru Construire locuri de joaca 2 gradinite la 
capitolul 65- Invatamant  - articolul bugetar la 71.01.01 –constructii , se repartizeaza pe capitole si 
articole. 

 



1.13.cu alocarea sumei de 20 mii lei- pentru Instalatie electrica si impamantari scoli-
gradinite la capitolul 65- Invatamant  - articolul bugetar la 71.01.30 –alte active fixe , se repartizeaza 
pe capitole si articole. 

1.14.cu alocarea sumei de 20 mii lei  pentru Amenajare si igienizare sursa de apa din 
Valea Fantinilor la capitolul 700250 – Alte cheltuieli pentru Locuinte - articolul bugetar la 71.01.01- 
Constructii, se repartizeaza pe capitole si articole. 

1.15 cu restituire sume sociale-CES 18 mii lei – de la venituri – de pe 11.02.02 sume 
defalcate din tva si de la cheltuieli de la 65.02-articol bugetar 57.02.01 ajutoare sociale numerar-CES. 

1.16.cu alocarea sumei de 24 mii lei – achizitii apometre  in cadrul  Bugetului de venituri 
proprii capitolul 701050 –Alte cheltuieli pt. locuinte –alimentare cu apa sate Izvoare si Brosteni, 
articolul bugetar 20.01.30 – alte bunuri si servicii , se repartizeaza pe capitole si articole. 

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,  
 

IACOB  NECULAI 
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