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HOTĂRÂREA NR.: 21/2018 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Ulieș pe anul 2018 
 
  

Consiliul Local al Comunei Ulieș întrunit în ședința extraordinară, din data de 11.04.2018, 
Având în vedere proiectul de hotărâre al primarului și expunerea de motive prezentat de d-ul 
primar, cu privire la aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 precum și raportul 
favorabil al comisiei de specialitate și raportul compartimentului de specialitate; 
În baza dispozițiilor Legii nr.: 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
Având în vedere prevederile Legii nr.: 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, a Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrație 
publică: 
Luând în considerare Hotărârea nr.: 8/2018 al Consiliului Local, privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli cu bugetul general pe anul 2018; 
Luând în considerare Contractul de Finanțare nr.: C1920074A217872100580 din 07.03.2018 
pentru acordarea ajutorului fianciar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru 
Dezvoltare Rurală, pentru Proiectul Amenajare teren multifuncțional în localitatea Ulieș, județul 
Harghita: 
În temeiul prevederilor art. 36 al. (4) lit. a)., art. 44 și art. 45 din Legea nr.: 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicat cu modificările și completările ulterioare; 
Prin prezenta: 

HOTĂRÂȘTE 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea planului bugetului de venituri și cheltuieli operate în 
trimestrul II. 2018 la partea de venituri și cheltuieli pe destinații conform anexei nr.: 1 

După cum urmează: 

• Se majorează partea de venituri în total cu suma de 381,50 mii lei 
o Impozite și taxe pe proprietate (cod. 07.02) – cu suma de 77,00 mii lei 
o Ipozite și taxe pe bunuri și servicii (cod 00.10) cu suma de 10,00 mii lei 
o Subvenții (cod. 00.17-43.02.31) cu suma de 294,50 mii lei 

• Se majorează la partea de cheltuieli în total cu suma de 381,50 mii lei 
 Capitol 51.02  TITLUL II. Bunuri și servicii 10,80 mii lei 
  TITLUL XII. Active nefinanciare 1,50 mii lei 
 Capitol 55.02 TITLUL III. Dobânzi 3,00 mii lei 
 Capitol 61.02 TITLUL II. Bunuri și servicii 8,60 mii lei 
 Capitol 67.02 TITLUL II. Bunuri și servicii 13,60 mii lei 
  TITLUL X. Proiecte cod 58.25 294,50 mii lei 
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 Capitol 70.02 TITLUL II. Bunuri și servicii 5,00 mii lei 
 Capitol 74.02 TITLUL II. Bunuri și servicii 6,50 mii lei 
 Capitol 84.02 TITLUL II. Bunuri și servicii 11,00 mii lei 
  TITLUL XII Active nefinanciare 27,00 mii lei 

Art. 2 – Se aprobă Lista de investiții rectificată. 

Art. 3 – Se aprobă Lista de investiții pentru proiect finanțat prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, M19, LEADER, Sesiunea 1/2017, Măsura M1/6B. 

Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre se însărcinează 
primarul și contabila comunei Ulieș. 

 

 
 COMUNA ULIES Contrasemneaza, 
 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Persoana desemnată  
  Cu atribuții de secretar 
  Kulcsar Eva 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu ____voturi pentru_____-____voturi împotriva şi __-_____abţineri din 
numărul de ____consilieri prezenţi. 


