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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al
uniti{ii administrativ teritoriale Comuna Joseni
pe anul 2018 qi estimiri pentru anii20l9-2021
Consiliul local Joseni, intrunit in qedin{a ordinard, in data de _.09.2019,
Avdnd in vedere: proiectul de hotdrare iniliat de dl. primar, privind rectificarea
bugetului general al unitAlii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 gi estimari
pentru anii 2019-2021;
Expunerea de motive al primarului nr. ... /2018privind modificarea qi rectificarea
bugetului general a1 unitalii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 qi estimdri
pentru anii 2019-2021;
Referatul compartimentului de specialitate nr. ...12018 privind modificarea bugetului
local al unitdlii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 201g;
Rapoftul comisiei de specialitate activitdli economico-financiard nr. ....12019
Jin6nd cont de:
- prevederile afi. i20 alin.(l) afi. 1.21 aIin. (1) qi alin. (2) din Constitulia RomAniei,
republicatd;

- prevederile

art. 3 gi 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile aft. alin. (2) din Codul civil;
- prevederile Legii nr. 212018 Legea bugetului de stat pe anul 2018

I

Legii nr. 273/2006
ulterioare

-

privind

, ptecum a
finanlele publice locale, cu modificdrile $i completdrile

I

- prevederile Legii nr. 227 /2015 privind codul fiscal cu modificdrile qi completdrile

ulterioare; prevederile H.G. nr.7/2016 - pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificdrile qi completbrile ulterioare;
Luand in considerare prevederile art.3 din Carla europeand a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la i 5 octombrie 1985, ratificatd prinLegea nr.19911997 ;
linAnd seama de prevederile art.40 qi urm. a1 Cap.V, Sectiunea 1, din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
reoublicatd"

lit.

, aft.36, alin. (1) , qi art. 36, alin. (2) lit. b qi alin. (4) ,
b - din Legea nr. 2r5lz00r - privind administratia

in temeiul afi. 45 alin(2) lit. a
a, coroborat cu ar1. 115 alin.(l) lit.

publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi cornpletdrile ulterioare, consiliul local

al

comunei Joseni.

HOTARA$TE
Ar1. 1. Se aprobd bugetul general al comunei Joseni in suma de 30.j98,70 mii lei la
venituri qi excedentul din anii anteriori 1.304 mii lei, 9i in suma de 37.972,70 mii lei la
cheltuieli, conform anexei nr. 1 (buget general).
Art. 2. Se aprobd bugetul local detailat la venituri pe capitole qi subcapitole in
suma de 28.824,50 mii lei, qi excedentul din anii anteriori in suma de 6836,00 mii lei, qi la
1

cheltuieli pe capitole, titluri qi articole de cheltuieli gi subcapitole in suma de 35.660,50
mii
lei, conform anexei nr. 2 (buget local).
Ar1. 3. se aprobd bugetul finan{at din venituri proprii qi subver4ii din bugetul
local in
suma de 319,20 mii lei la venituri gi excedentul anii piecedenli in suma de
mii lei,
qi 847 )0 mii lei la partea de cheltuieli pe capitoie , subcapitole, titluris:gs,00
qi articole de
cheltuieli conform anexei ru'. 3 (bugetul finanlat din venituri propiii subvenlii).
Art.4. Se aprobd utilizarea excedentului din anii precedenli9i din bugetul finanJat din
venituri proprii qi subvenlii pentru acoperirea golurilor temporare de casa a secliunii de
funclionare a Comunei Joseni 130,00mii1ei, conform anexei nr.4;
Art. 5. Anexele nr. 1-4 fac pafte integrantd din prezenta hotdrare.
Art. 6. cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se insdrcineazd primarul
comunei Joseni, precum qi compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu al
primarului.

Joseni, la 02.07.201
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