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 HOTĂ RÂREA NR.: 66/2018 
 

Privind rectificarea bugetului local cu privire la repartizarea a sumei defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 

 
  
 Ținând cont de procedura premergătoare adoptării actului: 
Consiliul Local al  comunei Ulies, întrunit în ședința ordinară, la data de 27.12.2018; 
 Având în vedere nota de fundamentare nr.: 359/S/20.12.2018; Proiectul de hotărâre al 
primarului nr.: 360/S/20.12.2018; precum și raportul compartimentului de specialitate nr.: 
361/S/20.12.2018;Avizul de legalitate al persoanei desemnate cu atribuții de secretar nr.: 
387/S/21.12.2018; Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.: 394/S/21.12.2018; 
 Având în vedere Dispozitia nr.: 23/21.12.2018 a șefului Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Harghita, cu privire la repartizarea sumei defalcate de taxa pe valoarea 
adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018; 
 Hotărârea Guvernului nr.: 994/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru unele 
unități administrativ teritoriale; 
 Ținând cont de prevederile legale: 
Art. 30 din Legea nr.: 82/1991 a contabilității republicată (r4) cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art. 57 al. (2) din Legea nr.: 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art. 80 și urm. Din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă republicată (r2) 
cu modificările și completările ulterioare; 
Art. 7. din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată 
(r1) cu modificările și completările ulterioare; 
Art. 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 
În baza competenţelor prevăzute la art. 36 al. (4) lit. a), art. 45 al. (2) lit. a)., și art. 115 al. (1) 
lit. b). din Legea nr.: 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1) cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂREȘTE 

 
 Art. 1. – Se aprobă rectificarea de buget a Comunei Ulieș în trimestrul IV. 2018 la 
partea de venituri cu suma de 25 mii lei după cum urmează: 

- cu suma de 25,00 mii lei (cod.11.02.06) sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetului local : 

Art. 2 – Se aprobă majorarea prevederilor în trimestrul IV. 2018 la urmatoarele 
cheltuieli: 

   
cap.84.02 
Titlul II.  

- cu suma de  25,00 mii lei 
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Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Ulieș, compartimentul de contabilitate din cadrul aparatul de specialitate a 
primarului comunei Ulieș și secretarul comune Ulieș. 

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică compartimentului de contabilitate, secretarului 
comunei Ulieș, Primarului comunei Ulieș, Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Harghita și Prefectului Județului Harghita. 

 

COMUNA DATA 

ULIES 21. decembrie 2018. 
 Contrasemneaza; 

PRESEDINTELE SEDINTEI, 

 
Persoana desemnata cu atributii de secretar, 

Fazakas Laszlo 

 


