
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCALAL COMUNEI NEGRENI

H O TARAR E NR. 51/2019
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2019.
Vazand referatul compartimentului financiar contabil nr.3852/25.11.2019, referitor la

necesitatea rectificarii bugetului local pe anul 2019.
Tinand cont de:
- Adresa nr. 625/20.11.2019 a Scolii Gimnaziale Negreni, inregistrata sub nr.

3796/20.11.2019
- Extrasul de cont emis de Trezoreria Huedin din data de 06.11.2019, prin care s-a

repartizat unitatii noastre ad-tiv teritoriale suma de 21.287 lei reprezentand Reactualizare
PUG Comuna Negreni

- proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Negreni, avizat favorabil de catre
comisia economica

- Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019
- dispoziţiile art.49 si 82 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu

modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.b); alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul Administrativ
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ

H O TARAS T E
ART. 1. (1) Se aproba rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Negreni la nivel de

trimestrul IV 2019 - Titlui II Bunuri si servicii , astfel:
- Aliniatul 20.01.03 (incalzit,iluminat si forta motrica) (-) 10.000 lei
- Aliniatul 20.01.05 (carburanti si lubrefianti) (+) 2.500 lei
- Aliniatul 20.01.07 (transport) (+) 750 lei
- Aliniatul 20.01.09 (materiale si prestari servicii cu caracter functional) (+) 6250 lei
- Aliniatul 20.05.30 (alte obiecte de inventar) (+) 500 lei
(2) Se aproba rectificarea bugetului local al anului 2019, astfel:
a) Venituri : 21A.42.05.00 - suma de 21.287 lei
b) Cheltuieli : 24A.51.01.03. aln.71.01.30 suma de 21.287 lei (plata partiala ff

nr.0436/01.07.2019 - SC Experiment Proiect SRL , reprezentand Reactualizare PUG Comuna
Negreni, cf. Ctr.4583 si a actelor aditionale aferente-etapa 4)

ART.2 Cu ducere la indeplinire se incredinteaza primarul si compartimentul financiar
– contabil al primariei.

ART.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului
comunei Negreni, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului
Judetului Cluj, in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Nr.51 Consilieri total: 11
Din 29.11.2019 Consilieri prezenţi: 9

Votat pentru:9
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează - secretar general,
Nistor Vlad Daniel Secan Radu


