
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

Hotărârea nr.41 

Din 31.10.2019 

 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

 

            Consiliul Local al comunei Maşloc 

 

 Reunit în ședință ordinară în 31.10.2019, 

 Având în vedere: 

- adresa nr. 11353/17.10.2019 a D.G.R.F.P. Timişoara, serviciul S.A.E.E.B.L. privind influențele cu care se 

modifică sumele defalcate din TVA (110206) în anul 2019; 

-adresa  nr.2377/22.10.2019 a Școlii Gimnaziale Mașloc prin care solicită alocare de fonduri în baza prevederilor 

art.105 din legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

-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:  278 mii lei. 

Sumele se repartizeaza la indic. de cheltuieli astfel: 

- 61.02.10. salarii și drepturi de personal pentru SVSU: 5,5 mii lei 

- 68.02.57 asistenți personali: 18,2 mii lei 

- 70.05.20.01.30 achiziționare arbuști ornamentali: 20 mii lei 

- 65.02.20 cheltuieli materiale pentru Școala Gimnazială Mașloc: 25 mii lei 

- 70.06.20.01.30 iluminat festiv de sărbători: 20 mii lei 

-51.02.20 cheltuieli materiale (audit, urbanism ACOR): 70 mii lei 

-51.02.20 cheltuieli materiale (reevaluare patrimoniu): 45 mii lei 

-70.02.71 ob. de investiții: Proiect tehnic capelă funerară loc. Mașloc. 20 mii lei 

-70.02.71 ob. de investiții: Proiect tehnic capelă funerară loc. Alioș: 20 mii lei 

-67.02.71 ob. de investiții: Parc Remetea Mică: 34,3 mii lei  

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică: 

  -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 

  -D-G-R-F-P-Timişoara 

  -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. total/nr. cons.prez.:11/ 8 

-voturi pentru: 8 

-voturi împotrivă:  0 

-abțineri:  0 


