
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

HOTA.RARE
privind rectificarea bugetului local pe TRIM. IV 20 19 ~i insu~irea de catre Consililul Local al

Comunei Moroeni a Dispozitiei primarului comunei Moroeni nr. 510/9.12.2019 privind rectificarea
bugetului local pe trimestrul IV - 2019 cu sume repartizate de AJFP Dfunbovita prin redistribuire din

cote defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetelor locale intre unitatiile administrativ
teritoriale

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edinta ordinara, astazi,
17 decembrie 2019,

Avand in vedere:
-Referatul de aprobare a proiectului de hotarare intocmit de catre primarul comunei Moroeni,

inregistrat la nr. 15664 din 10.12.2019 privind necesitatea initierii unui proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului local al comunei pe trim. IV - 2019 prin insu~irea de catre Consiliul Local al
Comunei Moroeni a Dispozitiei primarului comunei Moroeni nr. 510 din 09.12.2019 privind
rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2019, precum ~i in urma obtinerii unor venituri
suplimentare fata de bugetul initial;

-Raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 15665 din 10.12.2019, intocmit
de catre doarnna Marinoiu Gisle - contabilla Primaria Moroeni, privind proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului local pe TRIM. IV - 2019 prin Insu~irea de catre Consiliul Local al Comunei
Moroeni a Dispozitiei primarului comunei Moroeni nr. 510 din 09.12.2019 privind rectificarea
bugetului local pe trimestrul IV - 2019, cu suma de -0.50 mii lei, sume repartizate de AJFP
Dfunbovita prin redistribuire din cote defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetelor locale
intre unitatiile administrative teritoriale, precum ~i in urma obtinerii unor venituri suplimentare fata
de bugetul initial;

-Contul de executie al bugetului local la 13.12.2019, privind rectificarea bugetului local pe
trim. IV - 2019,

-Prevederile art. 19, alin. 2, ~i art. 49, pct. 5 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anu12019;
-Prevederile Legii nr. 47/2019 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anu12019;
-Prevederile bugetului local de venituri ~i cheltuieli pentru anul 2019, aprobat prin HCL

Moroeni nr. 21 din 24.04.2019 ~i rectificat prin HCL Moroeni nr. 34 din 6.05.2019, prin HCL
Moroeni nr. 44 din 26.06.2019, HCL Moroeni nr. 50 din 31.07.2019, HCL Moroeni nr. 60 din
18.09.2019, HCL Moroeni nr. 66 din 24.10.2019 ~iHCL Moroeni nr.76 din 28.11.2019

-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in
administratia publica;

-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Moroeni;

-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrative, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) ~i art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare

HOT ARA~TE:
Art. 1
Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Moroeni pe trimestrul TRIM. IV - 2019

prin insu~irea de catre Consiliul Local al Comunei Moroeni a Dispozitiei primarului comunei
Moroeni nr. 510 din 30.10.2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV - 2019, cu suma
de -0.50 mii lei, reprezentand sume repartizate de AJFP Dfunbovita prin redistribuire din cote
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetelor locale intre unitatiile administrativ
teritoriale.
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Art. 2
Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Moroeni pe trimestrul IV - 2019, in urma

obtinerii unor venituri suplimentare fata de bugetul initial, astfel:
A. VENITURI:

Cod Denumire Buget Venituri TOTAL
indicator initial suplirnentare

Total venituri suplimentare 166
070101 Impozit pe cladiri de la PF 148 4 152
070102 Impozit pe cladiri de la pJ 636 4 636
070203 Impozit pe terenul extrav.ilan 324 1 325
160201 Impozit pe mijloace de transport detinute de PF 274 17 291
185000 Alte impozite speciale 107 3 110
300530 Alte venituri din concesiuni ~i inchirieri 147 61 208
350102 Venituri din amenzi ~i alte sanctiuni 206 53 259
360600 Taxe speciale 57 2 59
370100 Donatii ~i sponsorizari 5 5 10
423400 Subventii inclazire locuinte (AJPIS) 3 13 16
424100 Subventii pentru finantarea sanatatii 50 3 53

B. CHELTUIELI:
a) SECTIUNEA FUNCTIONARE

Cod Denumire Buget Sume Total
indicator initial primite

TOTAL CHELTUIELI 21.00

5102 AUTORITATIPUBLICE 5.00
203030 A1te cheltuieli cu bun uri ~i servicii 150 155

6602 SANATATE 3
100101 Cheltuieli personal 50 3 53

6802 AISTENTA SOCIALA 13.00
570201 Ajutoare sociale in numerar 86 13.0 99

b) SECTIUNEA DEZVOLTARE
Cod Denumire Buget Sume Total

indicator initial primite
TOTAL CHELTUIELI 145.00

6702 AUTORITATIPUBLICE 100.10
710101 Constructii (Sala sport 50 locuri com Moroeni, judet D-ta) 480 100.10 580.10

8402 TRANSPORTURI 44.90
7103 Reparatii capitale (Reaparatii strazi prin pietruire ~i 183 44.90 227.90

astern ere covor asfaltic)
Art. 3
Prin grija secretarului comunei Moroeni se comunica prezenta prefectului in cel mult 10 zile

lucratoare de la data adoptarii, aceasta fiind dusa la indeplinire prin grija doarnnei Gisle Marinoiu -
consilier principal in cadrul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Moroeni, in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.

Nr. 84
Moroeni: 17.12.2019

S EAZA,
orghe Claudiu George



JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA

COMUNEI MOROENI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV - 2019

Primarul comunei Moroeni, judetul Dfunbovita,
Avand in vedere:
-Referatul contabilului Primariei Comunei Moroeni - doamna Gisle Marinoiu, inregistrat la

ill. 15.624 din 5.12.2019 prin care propune rectificarea bugetului local pe trimestrul IV - 2019;
-Prevederile art. 19, alin. 2, ~i art. 49, pct. 5 din Legea ill. 273/2006, privind finantele publice

locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile bugetului local de venituri ~i cheltuieli pentru anul 2019, aprobat prin HCL

Moroeni ill. 21 din 24.04.2019 ~i rectificat prin HCL Moroeni ill. 34 din 6.05.2019, prin HCL
Moroeni ill. 44 din 26.06.2019, HCL Moroeni ill. 50 din 31.07.2019, HCL Moroeni ill. 60 din
18.09.2019, HCL Moroeni ill. 66 din 24.10.2019 ~iHCL Moroeni ill. 76 din 28.11.2019;

-Adresa ill. 106.656 din 5.12.2019 emisa de A.J.F.P. Dfunbovita privind rectificarea bugetara
la indicatorul 11.02.02 "Sume defalcate din TVA pentru fmantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor, municipiilor", inregistrata la ill. 15.583 din 6.12.2019;

-Prevederile Legii ill. 50/2019 privind bugetul de stat pe anu12019;
-Prevederile Legii ill. 47/2019 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anu12019;
-Prevederile art. 155, alin. (1), lit. c) ~i alin. (4) lit. a) din OUG ill. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG ill. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificarile ~i completarile ulterioare,

DISPUN:

Art. 1
Se rectifica bugetul local al Comunei Moroeni pe trimestrul IV - 2019 ca urmare a adresei

ill. 106.656 din 5.12.2019 emisa de A.J.F.P. Dfunbovita privind rectificarea bugetara la indicatorul
11.02.02 - "Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor", dupa cum urmeaza :

A. VENIT URI :

Cod Denumire Buget Venituri TOTAL
indicator initial suplimentare

TOTAL VENITURI -0.50
110202 Sume defalcate din TVA pentru 263 -0.50 262.50

finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, or~elor, municipiilor
~i sectoarelor municipiului Bucure~ti

B. CHELTillELI

Cod
indicator

Denumire



TOTAL CHELTUIELI -0.50
6502
570201
570203

iNvATAMANT
Ajutoare sociale in numerar (CES)
Tichete de cre~a ~i tichete sociale pentru gradinita

23.00
5.00

-10.50
-7.00
-3.50

16
1.50

6802
68021501

ASISTENTA SOCIALA
Ajutor social 76.00

10.00
10.00 86.00

Art. 2
Se rectifica bugetul local al Comunei Moroen, pe trimestrul IV - 2019, prin viramente de

credite bu etare In cadrul acelui i ca itol, du a cum urmeaza:
Cod Denumire Total

indicator
TOTAL CHELTUIELI

5102
100101
100112
100307
200106

AUTORITATI PUBLICE
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
Cotributie asiguratorie de munca
Carburanti ~i lubrefianti

1572
206
38
20

o
-4
-9
1
12

1568
197
39
32

1095
576

o
-2
2

1097
574

ASISTENTA SOCIALA
Salarii de baza
Ajutoare sociale In numerar

6802
100101
570201

Art. 3
Prezentele sume influenteaza prevederile ~i creditele anuale ~i pe cele ale trimestrului IV -

2019.
Art. 4
Prezenta dispozitie de rectificare a bugetului local urmeaza sa fie aprobata prin HCL In

sedinta Consiliui Local al Comunei Moroeni.
Art. 5
Contabilul Primariei Comunei Moroeni - doamna Marinoiu Gisle, va comunica prezenta

dispozitie catre institutiile abilitate in eel mult 5 zile de la data comunicani oficiale catre prefect, iar
secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie catre prefect in eel mult 10 zile lucratoare de la
data emiterii.

PRIMAR,
Moraru . ai Laurentiu


