
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA MEREŞTI

H O T Ă R Â R E A  Nr. 44 / 2019

privind rectificarea bugetul general al comunei Mereşti aprobat pe anul 2019,

Consiliul local al comunei Mereşti,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetul general al comunei Merești

aprobat pe anul 2019,
- Expunerea de motive de d-ul primar, precum şi Raportul de specialitate al

compartimentului de contabilitate din cadrul Primăriei Mereşti nr. 1766/
12.12.2019, cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Mereşti aprobat
pe anul 2019.

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Merești nr. 13/2019 privind aprobarea
bugetului general  al comunei Merești pe anul 2019;

- Dispozitia nr. 14 din 12.12.2019 al Sefului Administratiei judțeană a finanțelor
publice Harghita,

- prevederile Legii nr. 50/15.03.2019, Legea bugetului de stat pentru anul 2019,
- prevederile articolului 19 alin (2) si art.49 alin. 4 din Legea nr.273/2006 – privind

Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.

63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
- OG nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

Ținând cont:
- Raport de avizare al comisiei de specialitate economico-financiară şi juridică,

In temeiul prevederilor art.129 alin.1 litera b, alin. 4, lit. a, 139, alin.3. lit. a. Art. 196,
alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,,

- H O T Ă R E Ş T E –

Art.1. –1.Se aproba rectificarea Bugetului general al localităţii  Mereşti,
aprobat pe anul 2019, în sumă de 5924,00 mii lei la partea de venituri și în sumă de
6189,00 mii lei la partea de cheltuieli conform Anexei nr.1,

2. Bugetul local în sumă de 5760,00 mii lei la partea de venituri și
6025,00 mii lei la partea de cheltuieli conform anexei 2 și 3

3-Se aprobă influențele și modificările



Partea de venituri mii lei

Capitol Articol Buget aprobat Influenta Buget
rectificat

04.02. 04.02.04 205 +13 218

Partea de cheltuieli - mii lei
Capitol Articol Buget aprobat Influenta Buget

rectificat
51.02.01.03 20.01.30 60,80 +8 68,80
70.02.06 20.01.30 0 +5 5

Art. 2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Mereşti şi D-na consiliera Jozsa Jolan.

Art. 3.- Hotărârea se comunică:
Primarul comunei Mereşti
Compartimentul finanţe-achizitii publice
Instituţia Prefectului Judetului Harghita

Administraţia Judetene a Finanţelor Publice Harghita.

Mereşti, la 18 decembrie 2019

Preşedintele de şedinţa, Contrasemnează secretar general,
CSAKA PAL Golicza Gyongyi
L.S., s.s. indescifrabil s.s. indescifrabil


