
R O M Â N I A 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 45 

din 28 octombrie 2019 

 

privind           rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei  Ciorăşti, judeţul 

Vrancea pe anul 2019 

                     

Consiliul local al comunei Ciorăști, județul Vrancea întrunit în ședința ordinară din 

data de 28 octombrie 2019,  

- văzând referatul pentru iniţierea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului 

local pe anul 2019 înregistart sub nr. 4628/16.10.2019; 

- văzând raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2019 înregistart sub nr. 4670/18.10.2019; 

- în baza avizului favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ înregistrat sub 

numărul 4723/22.10.2019; 

- ținând cont de prevederile H.G. nr. 752/16.10.2019 privind repartizarea pe unități 

administrative teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din OUG nr. 12/2019 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, punct 1618 din anexă; 

- în conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 – Legea privind 

finanţele publice,  cu modificările şi completările la zi;  

- în temeiul  art. 129  alin. (1) şi (2)  lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (1) și (3) lit. ”a” 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.  (1) Rectificarea bugetului local al comunei Ciorăști, județul Vrancea pe anul 2019, în 

sensul majorării cu suma de  400.000 lei, conform anexei, după cum urmează: 

- 21 mii lei la capitol 51 titlul 20 - încălzire, iluminat şi forţă motrică; 

- 39 mii lei la capitol 74 titlul 20 – pentru serviciul de salubrizare; 

- 100 mii lei la capitol 84 titlul 20 – pentru reparaţii drumuri comunale; 

- 20 mii lei la capitol 67 titlul 20 – pentru desfăşurarea acticvităţilor sportive; 

- 120 mii lei la capitol 74 titlul 71 – pentru finanţarea investiţiei „Înfiinţare sisteme de 

canalizare a apelor uzate în comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”; 

- 100 mii lei la capitol 84 titlul 71 pentru investiţia „Modernizare drumuri de interes local 

în comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”. 

  (2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Prezenta hotărâre se va comunica primarului Comunei Ciorăşti şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Vrancea pentru exercitarea controlului de legalitate prin grija secretarului 

comunei Ciorăști, județul Vrancea. 

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează, 

Consilier local Tatarciuc Viorica Carolina              Secretarul comunei, 

                                   Rizea Fănica 


