
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

Hotărârea nr.36 

Din 12.09.2019 

 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

 

            Consiliul Local al comunei Maşloc 

 

 Reunit în ședință ordinară în 12.09.2019, 

 Având în vedere: 

- adresa nr. 1086/28.08.2019 a D.G.R.F.P. Timişoara, serviciul S.A.E.E.B.L. privind influențele cu care se 

modifică sumele defalcatedin TVA (110206) în anul 2019; 

-referatul privind aprobarea bugetului local întocmit de compartimentul de specialitate,  avizat de comisia de 

specialitate, însoțit de proiectul de hotărâre propus de primar, 

-prevederile legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe 

anul 2019, 

-anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Mașloc, încheiat în conformitate cu 

prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 și potrivit cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind 

transparența decizională,  

 În conformitate cu prevererile art.129 (1), (2), (4) lit.a) și  art. 196(1) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 

 Hotărăşte: 

 

 Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 astfel: 

Se suplimentează prevederile bugetare la următorii indic. de venituri: 

- 11.02.06  Sume defalcate  din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale:  29 mii lei. 

- 07.01.02 impozit sit taxe pe cladiri : 50 mii lei 

- 16.02.01 impozit pe mijloacele de transport : 10 mii lei. 

Se transferă suma de 70 mii lei de la 74.02.71  de la ob. de investiții: Canalizare Comuna Masloc. 

Sumele se repartizeaza la indic. de cheltuieli astfel: 

- 67.02.71 ob. de investiții: Dotare parc Remetea Mică:  40 mii lei. 

- 84.02.71 ob. de investiții: Pavare parcuri Comuna Mașloc: 35 mii lei 

- 51.02.71 ob. de investiții: Parcare sediu primărie: 15 mii lei 

- 70.02.71 ob. de investiții: Dotare cu buldoexcavator: 39 mii lei 

- 51.02.20 cheltuieli materiale -30 mii lei. 

 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică: 

  -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 

  -D-G-R-F-P-Timiş 

  -Primarului com. Mașloc 

  -Compartimentului Contabilitate din Primăria com. Mașloc, 

  -Se face publică pe www.comunamasloc.ro. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează, 

 Consilier local,                                                                                   Secretar, 

                Iercu Eugen                                                                                  Szigeti Cornel  

 

 

 

 

-nr. tot. consilieri: 9 

-voturi pentru: 9 

-voturi împotrivă:  0 

-abțineri:  0 


