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HOTĂRÂREA  nr. 41/2019 
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III pe anul  2019, al comunei 

Leliceni  
 
  

 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 23 
septembrie 2019, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 138/ 2019. 

  
 Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 67/2019 înaintat consiliului local Leliceni; 
- Referatul de aprobare nr. 68/2019 înaintată de primarul comunei, Dl. Keresztes 

Balázs; 
- Raportul de specialitate cu nr. înreg. 127/2019 al Compartimentului contabilitate-

finanțe, impozite și taxe;  
 
Având la bază Hotărârea Consiliului Local al comunei Leliceni nr.25/2019 pentru  

aprobarea bugetului local pe anul 2019 şi, estimările pe anii 2020 - 2022 
 

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru: 
-  Activități economico-financiare, juridică și de disciplină; 
- Activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport. 
În conformitate cu prevederile:  
-  Legea 50/2019 bugetului de stat pe anul 2019; 

     - Art.5 alin (2), art.19 , art.36, art.41, art.45 și art.49  din Legea nr.273/2006, 
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. 3, 
lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul III pe anul  2019, al 
comunei Leliceni, în felul următor: 

 
 
 



1.Se aprobă majorarea bugetului local la partea de venituri, după cum urmează: 
     - la cap.42.02.65   Finanțarea programului național de dezvoltare locală        558 558,05 lei 
     - la cap. 11.02.06  Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug.loc.            6 000 lei   
     - la cap.07.02.01.01 Impozit clădiri persoane fizice                                              6 000 lei 
     - la cap.07.02.02.01 Impozit teren persoane fizice                                                 5 000 lei   
     - la cap.16.02.02.01 Impozit mij.transp.pers.fizice                                               14 000 lei 
     - la cap.30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni și inchirieri                                5 000 lei 
     - la cap.30.02.50 Alte venituri din proprietate                                                         5 000 lei 
     - la cap.35.02.01.02 Venituri din amenzi și alte sanctiuni                                     10 000 lei                                
                                                                                                                  
2. Se aprobă majorarea bugetului local la partea de cheltuieli, după cum 
urmează. 
       - la cap.70.02.06 sub.cap.71.01.01 Iluminat public și eletrificări rurale                558 558,05 lei 
       - la cap.70.02.06 sub.cap.71.01.01 Ilumnat public și electrificări rurale                  51 000     lei 
 
3. Se aprobă folosirea Fondului de rezervă bugetară cuprinsă in valoare de                               
- 17 000 lei  
     - de la cap.54.02.05   - la cap.68.02.05.02.sub.cap.10.01.01 Asistent personal             7 000 lei 
                                        - la cap.68.02.05.02.sub.cap.57.02.01 Indemniz.asist.pers.       10 000 lei 
 
3. Se aprobă virarea de credite bugetare în cadrul aceluiaş capitol de cheltuieli, 
după cum urmează;  

 CAPITOL DE  
CHELTUIELI         
     

       DE LA  
SUBCAP.ART.ALIN. 
 

 
SUMA 

           LA  
SUBCAP.ART.ALIN 
 

 
SUMA 

5102.10 Subcap.103 
Art.10.01.17 

  15 000 Subcap.103 
Art.10.01.01 

15 000 

6802.10 Subcap.502 
Art.10.01.17 

   8 000 Subcap.502 
Art.10.01.01 

8 000 

6802.10 Subcap.502 
Art.10.02.06 

   9 500 Subcap.502 
Art.10.01.01 

9 500 

   
       Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul 

comunei şi consilierul cu atribuţii contabile. 
      Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu: 

-  Primarul comunei Leliceni, 
-  Instituţia Prefectului – judeţul Harghita; 
-  consilierul cu atribuţii contabile; 
-  populația prin afișare la sediul Primăriei Leliceni. 

 
 

Președinte de ședință,        Contrasemnează pentru legalitate,      
                     Consilier                     Secretarul comunei 
                Ferencz Zoltán                                                    Molnár Szidonia 
 
 
 
Nr.41 
Adoptată în ședința din data de 23 septembrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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