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R O M Â N I A 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL   COMUNEI CIUMANI 

 
 
 

       H O T Ă R Â R E A nr.64/2019 
privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019 
 
 
               Consiliul Local  Ciumani la ședința ordinară din 26 august 2019 ,                
               Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.66/2019, 
prezentat de primarul Comunei Ciumani  cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019,  

               Văzând  raportul de specialitate înaintat de compartimentul contabilitate 

nr.66/2019 și avizul consultativ nr. 66/2019 al comisiei pentru activitatea economico-

financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei; 

               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.30/2019, privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019, 
            -  Legii nr.50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,  

     -contract de finanțare nr.4698/21.08.2019  încheiat între  Ministrul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice –Organism Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Centru și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ciumani, pentru 

implementarea proiectului nr.121844 intitulat "Reabilitarea și dotarea grădiniței Csaloka, 

comuna Ciumani, județul Harghita" proiect finanțat în cadrul  Programului Național de 

dezvoltare locală, Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul realizare/extinder 

/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților administrației publice 

locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora, 

      - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.59/2019 privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani pe anul 2019, 

               Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, Proces verbal de afişare nr.2657/26 august 2019, 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4) litera a), art.133 alin.(1), 
art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi, 
 

h o t ă r e ş t e : 
 
             Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat  al 
Comunei Ciumani pe anul 2019 după cum urmează:     
a)Se modifică  veniturile astfel: 

Venituri Trim.I. Trim.II Trim.III Trim.IV 

Cod  48.02.01.01 - -         +163,00 - 

Cod 48.02.01.03 - - +130,00 - 

TOTAL - - +293,00 - 
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2020 Cod 48.02.01.01 1.466,00 

2021 Cod 48.02.01.01 1.030,00 

 
b) Se modifică cheltuielile astfel: 

Cheltuieli Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

Cap. 70.02.50 art.71.01.30 - - -1,00 - 

Cap.70.02.50 art.58.01.02 - - +294,00 - 

TOTAL - - +293,00 - 

2020 Cap 70.02.50 
art.58.01.02 

1.466,00 

2021 Cap 70.02.50 
art.58.01.02 

1.030,00 

 
   c) Se aprobă modificările pe trimestre, astfel: 

Venituri  Trimestrul III Trimestru IV 

Cod 36.02.06 -17,00 -17,00 

Cheltuieli   

Cap 74.02.05.01.art.20.01.04 +17,00 -17,00 

      d) Se aprobă modificările bugetului de venituri și cheltuieli extrabugetare la sursa G – 
Serviciul Public de Apă și Canalizare a comunei Ciumani (SPAC Ciumani), astfel: 

Venituri Trim.III 

Cod 33.10.50 -55,00 

Cod 43.10.09 +273,00 

TOTAL +218,00 

Cheltuieli  

Cap 70.10.50 art.10.01.01 +28,80 

Cap 70.10.50 art.10.01.17 +11,20 

Cap 70.10.50 art.10.02.06 +11,60 

Cap 70.10.50 art.10.03.07 +1,40 

Cap 70.10.50 art.20.01.03 +7,50 

Cap 70.10.50 art.20.01.04 +126,20 

Cap 70.10.50 art.20.01.08 +1,10 

Cap 70.10.50 art.20.01.30 +30,20 

TOTAL +218,00 

 
        Art.2.  Se aprobă modificarea Listei de investiții finanțate integral din bugetul local, 
conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.3. Se aprobă modificarea Listei de investiții finanțate din fonduri europene, 
conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Ciumani. 
          Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al Comunei Ciumani se 
comunică Primarului comunei Ciumani, Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la 
cunoștință publică. 
       
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE                         
        Székely István                                           Secretar general: Balogh Zita 
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