
 

 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA nr. 56 

din data de 30.09.2019 
 

Privind rectificarea  bugetului  local pe anul 2019  
 

Consiliul Local Beliu,  întrunit în ședința ordinară din 30.09.2019, 
 Având în vedere : 
 

- Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, 
- Prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art. 129, al.2, lit b, coroborat cu prevederile al.4, lit a, din OUG 57/2019- 
Codul Administrativ, 
- Anexa nr. 4 la OUG 12/2019 de rectificare a bugetului de stat pe anul 2019 
- Adresa nr. ARG_STZ_6.121/ad/28.08.2019 privind repartizarea pe trimestre a sumelor din 
anexa nr. 4 din OUG 12/2019 
- Încasarea cererii de plată nr. 1 către AFIR în cuantum de 184.394 lei, reprezentând 
cheltuieli eligibile efectuate din fonduri proprii în cadrul proiectului „Dotarea Serviciului de 
deszăpezire a drumurilor și întreținere a spațiilor verzi din com. Beliu, jud. Arad” 
- Adresa serviciului SAEEBL nr. ARG_STZ_6.782/ad/25.09.2019 cu referire la HG 698/2019 
prin care s-a alocat din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului suma de 5.000 lei,  
- Referatul compartimentului contabil din data de 24.09.2019, 
- Avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 
- Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului,  

     -votul ,,pentru al celor 13 consilieri locali prezenți din totalul de 13 în funcție, conform art.137  
și art.139, al.1 ale OUG 57/2019, 

 
În temeiul 139, al.1, și al.3 , precum  și art. 196, al.1, lit a din OUG 57/2019 - Codul 

administrativ,   
 

 

HOTĂRĂȘTE : 
 

    Art. 1.  Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Beliu pentru anul 2019 astfel : 
 

 

1. BUGETUL LOCAL 

VENITURI: 
   

Cod 

indicator 
Denumire indicator 

Program 

iniţial  
2019 

Influenţa 

Program 

rectificat 

2019 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale  1.442.000 +15.000 1.457.000 

43.02.31 Subvenții AFIR pt. proiecte FEN 2014-2020 0 +20.000 20.000 

45.02.04 FEADR 0 +165.000 165.000 
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Total creştere venituri bugetul local  +   200.000 lei 

 

 

CHELTUIELI: 

 Capitol 51.02 – Administraţie publică 

o Paragraf 51.02.01.03- Autorităţi executive 

 TITLUL II Bunuri şi servicii  

 articol 20.01.04     + 5.000 lei 

 TITLUL X Proiecte FEN 2014-2020  

 articol 58.04 FEADR    + 30.000 lei 

                            (cheltuieli eligibile after-school + 10.000 lei 

                            cheltuieli neeligibile after-school + 20.000 lei) 
 

TOTAL creştere-diminuare cheltuieli  + 35.000 lei 
 

 

 Capitol 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială 

o Paragraf 68.02.05.02- Asistenţă socială în caz de invaliditate 

 TITLUL IX Asistenţă socială  

 articol 57.02      + 15.000 lei  
TOTAL creştere-diminuare cheltuieli  + 15.000 lei 

 

 

 

 Capitol 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

o Paragraf 70.02.50- Alte servicii în domeniul locuinţei, serviciilor şi dezvoltării publică 

 TITLUL X Proiecte FEN 2014-2020  

 articol 58.04 FEADR    + 150.000 lei 

                            (cheltuieli eligibile canalizare + 100.000 lei 

                            cheltuieli neeligibile canalizare + 50.000 lei) 
TOTAL creştere-diminuare cheltuieli  + 150.000 lei 

 

Total creştere cheltuieli bugetul local            +   200.000 lei 

 
         Art.2.  Cu ducere la îndeplinire se încredințează primarul Comunei Beliu  în calitatea sa de 
ordonator principal de credite. 
 

Art.3.  Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Beliu, conform 
art.197, al.1,2,4 ale OUG  57/03.07.2019 cu  : 

-Instituţia Prefectului- judeţul Arad; 
-Primarul comunei Beliu în calitatea sa de ordonator principal de credite, 
-Birou financiar contabilitate, 

               se afişează la sediul Primărie Comunei Beliu , se publică pe site-ul instituției. 
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