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CONSILIUL LOCAL LELICENI 

 
                       

HOTĂRÂREA  nr. 61/2019 
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul  2019, al comunei 

Leliceni  
 
  

 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 18 
decembrie 2019, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 185/2019. 

  
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.110/2019 înaintată de primarul comunei, Dl. Keresztes 
Balázs; 

- Raportul de specialitate cu nr. înreg. 176/2019 al Compartimentului contabilitate-
finanțe, impozite și taxe;  

- Dispoziția nr. 14/12.12.2019 al Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Harghita privind repartizarea cotei de 17.5% din impozitul de venit pe unitățile 
administrativ-teritoriale, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019, 
înreg. cu nr. 3456/13.12.2019; 
 
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, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
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; 
-  Activități pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția 

mediului și turism; 
 
În conformitate cu prevederile:  
-  Legii nr. 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 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;  
 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

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

 
1. Se aprobă majorarea bugetului local la partea de venituri, după cum urmează. 

- la cap.04.02.04 Sumele alocate repartizate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt.                                                    
                                       echilibrarea bugetelor locale                                                           14 000 lei 

 
- la cap.18.02.50  Alte impozite și taxe                                                                          5 000 lei 

 
2. Se aprobă majorarea bugetului local la partea de cheltuieli, după cum urmează. 
      - la cap.51.02.01.03 sub.cap.20.01.04   Autorități executive, 
                                                                      Apă canal și salubritate                                      17 000 lei 

- la cap. 51.02.01.03 sub.cap. 20.30.30 Autorități executive, 
                                                             alte cheltuieli cu bunuri și servicii                    2 000 lei 

   
 

 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,                 Delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 
    Márton Csaba                                               Kedves Ibolya 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.61 
Adoptată în ședința din data de 18 decembrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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