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                   HOTĂRÂREA  Nr.93 
din 21 noiembrie 2019 

     privind aprobarea rectificării bugetului local 
al  comunei  Recea,  pe  anul  2019 

 
    Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară la data  de  
21 noiembrie 2019; 
 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primar, raportul compartimentului financiar-contabil, avizul 
secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – pentru activităţi economico-financiare; 
 Având în vedere execuția bugetară la 31.10.2019, precum și proiectele aflate în derulare la nivelul 
comunei Recea, județul Maramureș; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2) din Constituţia României, republicată; 
 - art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- Legii bugetului de stat pe anul 2019,  nr. 50/2019 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi completată; 

            - Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. a) şi ale art. 139  din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, 
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Recea,judeţul Maramureş, pe anul 
2019 după cum urmează: 
           VENITURI TOTAL                                                           -390.000 
  Sume alocate din bugetul AFIR                                 -390.000                                                                                   
         CHELTUIELI TOTAL                                                         -390.000  
Cap 51.02 Administrație publică                                                    280.000 
 Cheltuieli de personal                                                             210.000 
  -salar de bază                                                                  200.000 
  -indemnizații consilieri locali                                           10.000 
 Cheltuieli materiale                                                                  55.000 
  -apa, canal, salubritate                                                        2.000 
  -carburanti si lubrifianți                                                      3.000 
  -posta, telecomunicații                                                      10.000 
  -materiale si prest de serv cu caracter funcțional                5.000 
  -alte bunuri si serv. pentru întreținere si funcționare          5.000 
  -prime de asigurare                                                           10.000 
  -alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   20.000   
 Cheltuieli de capital                                                                   15.000 
  -Alte active fixe (programe informatice)                           15.000 
Cap 54.02 Serv publice comunitare de evid. a persoanelor              30.000 
 Cheltuieli de personal                                                                   30.000                                      
Cap 61.02 Protectie civila si PSI                                                          50.000 
 Cheltuieli de personal                                                                   50.000 
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Cap 67.02 Cultura, religie, recreere                     250.000 
Cheltuieli de personal                      30.000 
Cheltuieli materiale        100.000 

-furnituri de birou  5.000 
-materiale si prest cu caracter functional              5.000 
-alte bunuri si serv pt. intretinere si functionare              35.000 
-sport- apa, canal, salubritate               5.000 
-sport-alte chelt cu bunuri si servicii-aplicat   

tratamente si ingrasaminte terenuri de sport      50.000 
Alte cheltuieli               20.000 

-finantare nerambursabila Parohia 
Greco-Catolica Lapusel                  20.000 

Cheltuieli de capital           100.000 
-construire teren sport Bozanta Mica                   100.000 

Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica         80.000 
Cheltuieli de personal             30.000 
Cheltuieli materiale -alte cheltuieli in domeniul 

locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale                  50.000 
Cap 74.02 Protectia mediului                   -400.000 

Cheltuieli de capital        -400.000 
-Canalizare Lapusel FEADR      -400.000 

Cap 84.02 Transporturi                    -680.000 
Cheltuieli de capital        -680.000 -

Asfaltare drum FEADR           -480.000 
Construire strazi PNDL             -200.000 

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş, 
Biroul  financiar-contabil,  Primarului  şi secretarului comunei Recea; 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ  
      Vasile-Anton COZMUȚA  SECRETAR GENERAL 

    Maria PETRUŞ 

 Recea la  21 noiembrie  2019  
 Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi –14 
 Hotărâre adoptată cu: 45 voturi pentru 


	VENITURI TOTAL                                                           -390.000
	Sume alocate din bugetul AFIR                                 -390.000



