
 

 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 80  
din data de 30.12.2019 

 
Privind rectificarea bugetului local pe anul  2019 

 

Comuna Beliu,  Consiliul Local, 
 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, 
 Adresa serviciului SAEEBL nr. ARG_STZ_8.772/114.12.2019 cu referire 

la modificarea bugetului cu sumele încasate suplimentar din impozitul 
pe venit în anul 2019, 

 HG971/20.12.2019, publicat ]n MO 1029/20.12.2019 privind 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 
cuantum de 200.000 lei, 

 Dispoziția primarului nr.216/2019 privind rectificarea bugetului local, 
 Referatul biroului financiar, 
 Prevederile art.129  alin. (1)   alin. 2  lit. b şi alin. 4 lit. „a„ şi „e„ din 

O.U.G. nr. 57/2019  Codul  administrativ, 
 cvorumul necesar pentru adoptarea HCL privind bugetul local conform 

art.139, al.3, lit a din OUG 57/2019, și votul de 11 voturi ,,pentru,, ale 
celor 11 consilieri locali prezenți, 

 

    In temeiul prevederilor art.129  alin. (1), alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. „a„ şi „e„ şi 
art.139 alin. (3) litera „d„ , art.136, al 1-3 din O.U.G. nr. 57/2019  Codul  
administrativ, : 

 

HOTĂRĂȘTE : 
 

   Art. 1.  Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Beliu pentru anul 2019 
prin însușirea dispoziției nr.216/2019 a primarului Comunei Beliu în calitatea sa de 
ordonator principal de credite astfel : 
 

1. BUGETUL LOCAL 

VENITURI: 
   

Cod 

indicator 
Denumire indicator 

Program 

iniţial  
2019 

Influenţa 

Program 

rectificat 

2019 

04.02.04 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. 

echilibrarea bugetelor locale  
435.000 +14.380 449.380 
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11.02.06 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale  1.557.000 +200.000 1.757.000 

36.02.05 
Vărsăminte din venituri și/sau disponibilitățile instituțiilor 
publice 

800.000 -189.380 610.620 

 

Total creştere venituri bugetul local  +   25.000 lei 

 

CHELTUIELI: 

 

 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      + 25.000 lei  
TOTAL creştere-diminuare cheltuieli  + 25.000 lei 

 

 

Total creştere cheltuieli bugetul local            + 25.000 lei 

 

Art.2.  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 
instituție 

 
 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează 
         Secretar general,        

       TODOCA NICOLAE           jr. BIRĂU ANA-MARIA 
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