ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR. 60/2019
Privind rectificarea bugetului local cu privire la repartizarea sumei defalcate din taxa pe
valoare adaugata privind drepturile copiilor cu cerinte educaționale speciale integrați în
învățământ de masa pe anul 2019, și rectificarea prin virări de credite
Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședința extraordinară, la data de 13.12.2019.
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
a) Referatul de aprobare nr.: 327/S/05.12.2019
b) Proiectul de Hotărâre nr.: 328/S/05.12.2019
c) Raportul compartimentului de specialitate al compartimentului de contabilitate nr.
329/S/09.12.2019
d) Avizul comisiei de specialitate Nr.332/S/13.12.2019
e) Hotărârea nr. 19/2019 al Consiliului Local cu privire la utilizarea fondului de rulment
și Hotărârea nr. 20/2019 al Consiliului Local privind aprobarea bugetului local pe anul
2019;
f) Dispoziția nr. 13 din 06.12.2019 al șefului Administrației Județene a Finanțelor
Publice Harghita, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământ de masa pe anul 2019;
g) Dispoziția nr. 14 din 12.12.2019 al șefului Administrației Județene a finanțelor publice
Harghita privind repartizarea cotei de 17.50% din impozitul pe venit pe unitățile
administrativ-teritoriale pe anul 2019
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;
Având în vedere Legea 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și completările
ulterioare;
Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 al. (4) lit. a)., art. 139, al. (3) lit. a), art. 196 și art. 199 din
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al Comunei Ulieș adoptă prezenta:

HOTĂRĂRE:
Art. 1.

Aprobarea rectificării bugetare

a) Se aprobă rectificarea de buget în trimestrul IV. 2019 la partea de venituri cu suma de
178,00 mii lei după cum urmează:
•

Majorarea cu 15,00 mii lei sume defalcate din cota de 17,50% din impozitul de
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019 (cod indicator
04.02.04)

•

Majorarea cu 2,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (cod indicator
11.02.02)

•

cu suma de 3,00 mii lei impozitul pe venit (cod. indicator 03.02.)

•

cu suma de 20,00 mii lei impozite si taxe pe proprietate (cod indicator 07.02.)

•

cu suma de 6,00 mii lei impozitul pe mijloace de transport deținute de persoane
fizice(cod indicator 16.02.02.01)

•

cu suma de 2,00 mii lei alte impozite și taxe fiscale (cod indicator 18.02)

•

cu suma de 58,00 mii lei vânzări de bunuri și servicii (cod indicator 00.14)

•

cu suma de 72,00 mii lei subvenții (cod indicator 43.02.31.)

Art. 2.
Se aprobă majorarea prevederilor în trimestrul IV. 2019 cu suma de 178,00
mii lei la urmatoarele cheltuieli:
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Cap. 51.02
Cap. 61.02
Cap. 65.02
Cap. 65.02
Cap. 67.02
Cap. 68.02
Cap. 70.02
Cap. 74.02
Cap. 80.02
Cap. 83.02
Cap. 84.02

Titlul II (cod.20)
Titlul II (cod 20)
Titlul II (cod 20)
Titlul IX (cod 57)
Titlul X (cod 58)
Titlul II (cod 20)
Titlul II (cod 20)
Titlul II (cod 20)
Titlul X (cod 59)
Titlul II (cod 20)
Titlul II (cod 20)

- cu suma de
- cu suma de
- cu suma de
- cu suma de
- cu suma de
- cu suma de
- cu suma de
-cu suma de
-cu suma de
-cu suma de
-cu suma de

5,00 mii lei
3,00 mii lei
9,00 mii lei
2,00 mii lei
72,00 mii lei
26,00 mii lei
10,00 mii lei
12,00 mii lei
3,00 mii lei
7,00 mii lei
29,00 mii lei

Art.3 - Se aprobă modificări la buget prin virări de credite conform anexei nr.1 la Hotărâre.
Art.4 – Se aprobă lista de investiții rectificată, conform anexei nr. 2 la Hotarare.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Ulieș
și contabila comunei Ulieș.
Art.6. Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de
zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere la
instanta de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la
comunicare.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
•
Institutiei Prefectului – județul Harghita;
•
Primarului comunei Ulieș;
•
Prezenta Hotărâre se afisează la sediul Primăriei și se publică pe pagina de
internet al comunei Ulieș.

Președintele ședinței
Orbán Balázs

Contrasemnează
Persoana desemnată
Cu atribuții de secretar
Fazakas László

