
 1 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
PRIMAR  

 
HOTĂRÂREA Nr. 52/2019 

Pentru validarea Dispoziției primarului nr. 183/2019 pentru rectificarea și 
modificarea bugetului local al comunei Leliceni 

 
Consiliul Local Leliceni, 
 
 Întrunit în şedinţa ordinară la data de 13 decembrie 2019, convocată prin 
Dispoziţia nr. 184/2019 a primarului comunei Dl. Keresztes Balázs; 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 103/2019 pentru aprobarea dispoziției 
primarului nr. 183/2019 și referatul de aprobare cu nr. 104/2019  al primarului comunei; 

Luând în considerare referatul de specialitate al compartimentului de resort; 
Ținând cont de: 
- Dispoziția Primarului Comunei Leliceni, înregistrat sub nr. 183/2019, privind 

rectificarea și modificarea bugetului local al comunei Leliceni ; 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2019; 
- Adresa nr. 57479/2014 privind Dispoziția Nr. 13/06.12.2019 al Administrației 

Județeană a Finanțelor Publice Harghita prin care ne comunică că a fost alocată 
suma de 8000 lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate privind drepturile 
copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământ de masă pe anul 
2019;   

- Legea nr. 50/2019 bugetului de stat pe anul 2019; 
 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Leliceni nr.25/2019 pentru   

aprobarea bugetului local pe anul 2019 şi, estimările pe anii 2020 – 2022, cu 
modificările și competările ulterioare; 

 
Cu respectarea prevederilor art.82 din Legea nr. 263/2007 privind finanțele 

publice locale, cu modificările ulterioare; 
Având în vedere avizul favorabil al comisiei pentru activități economico-

financiare, juridică și de disciplină; 
 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (a), art. 133 alin.2 lit. 

(a), art. 134 alin. 4 și art. 139 alin. 3, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  
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HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se validează Dispoziția primarului nr. 183/2019 privind rectificarea și 

modificarea bugetului local al comunei Leliceni astfel: 
 

Se aprobă rectificarea și modificarea bugetului local al comunei Leliceni, în felul 
următor: 

 
1. Se aprobă majorarea bugetului local la partea de venituri: 
- La cap. 11.02.02 sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată                    8000 

lei 
 

2.  Se aprobă majorarea bugetului local la partea de cheltuieli: 
- La cap. 65.02 sub cap. 57.02.01 Învățământ, Ajutor social în numerar         8000 

lei 
 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire se însărcinează ordonatorul principal de credite, 
primarul comunei şi compartimentul de resort. 
 

Art.3. Hotărârea se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului şi se comunică  
- Instituţiei Prefectului judeţului Harghita,  
- Primarului Comunei Leliceni 

 
 
 
 
 
 
      Președinte de ședință,                      Contrasemnează pentru legalitate, 
               Consilier,                    Delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 
    Krézsek Erika                                               Kedves Ibolya 
 
 
 
 
 
Nr.52 
Adoptată în ședința din data de 13 decembrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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