
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
HORĂRÂRE nr. 58/2018 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
a Comunei Ciumani pe anul 2018 

 
               Consiliul Local  Ciumani la ședința ordinară din 25.09.2018 ,                
               Având în vedere expunerea de motive și proiectul de hotărâre prezentat de primarul 
comunei Ciumani nr. 64/2018, cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei 
Ciumani pe anul 2018,  
               Văzând raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economice şi buget finanţe nr. 
64/2018 precum şi raportul de specialitate înaintat de compartimentul contabilitate nr. 64/2018, 
               Luând în considerare prevederile : 
           -  art. 19, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, 

modificat şi completat ulterior, 

            - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 8/2018, privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli consolidat a comunei Ciumani pe anul 2018, 
            -  Legii nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018, în special ANEXA 10 Categoriile 

de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2018,  

           - Dispoziția nr. 9/2018 al Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita, 
               Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, Proces verbal de afişare nr. 2951/25.09.2018, 
              În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 36 alin. 2 litera b) şi alin. 4 litera a) şi art. 45 
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi, 
 

h o t ă r e ş t e: 
 
             Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 
2018 după cum urmează:     

a) Se majorează veniturile astfel:           mii lei 

Venituri Trimestrul III 

Cod  04.02.01  -102,00 

Cod  04.02.04 +59,00 

Cod  11.02.06 +117,00 

TOTAL +74,00 

 
b) Se majorează cheltuielile astfel:  mii lei 

Cheltuieli Trimestrul III 

Cap 51.02.01.03  art 20.01.03 +45,00 

Cap 54.02.50 art 20.01.30 +6,00 

Cap 68.02.50.50 art 20.01.30 +7,00 

Cap 84.02.03.03 art 20.01.30 +16,00 

 TOTAL +74,00 

   
 
 
        Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Ciumani. 



          Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei Ciumani se comunică Primarului 
comunei Ciumani, Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
       
 
 
            PRESEDNTE DE SEDINTA                        CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 
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