
JUDETUL DAMBOVITA
CaNSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local pe TRIM. IV 2019

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dfunbovila, Intrunit In ~edinla extraordinara, cu
convocare de Indata, astazi, 23 decembrie 2019,

Avand In vedere:
-Referatul de aprobare a proiectului de hotarare Intocmit de catre primarul comunei Moroeni,

Inregistrat la nr. 16.220 din 23.12.2019 privind necesitatea inilierii unui proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului local al comunei pe trim. IV - 2019;

-Raportul compartimentului de specialitate, Inregistrat la nr. 16.225 din 23.12.2019, Intocmit
de catre doamna Marinoiu Gisle - contabi1la Primaria Moroeni, privind proiectul de hotarare 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 pub lice
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

-Prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 H.G. nr. 971/2019 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la

dispozitia Guvemului, prevazut pe anul 2019, pentru unele unitali administrativ teritoriale;
-Prevederile bugetului local de venituri ~i cheltuie1i 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, HCL Moroeni nr. 76 din 28.11.2019 ~i HCL
Moroeni nr. 84 din 17.12.2019;

-Rapoarte1e 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 aUG 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 aUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare

HOT ARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Moroeni pe trimestrul IV 2019,

astfel:
A. VENITURI :

Cod indicator Denumire Buget initial Sume primite Total
TOTAL VENITURI 15

110206 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale 2502 15 2517

B. CHELTUIELI:

Total

632
15
15

Sume primite

617

SE EAZA,
rghe Claudiu George
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LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLT ARE
Materiale i restari de servicii cu caracter func 'ona1

SECTIUNEA DE FUNC IONARE
Cod Denumire

indicator
7002
200109
Art. 2
Prin grija secretarul general al comunei Moroeni se comunica prezenta prefectului In cel mult

10 zile lucratoare de la data adoptarii, aceasta fiind dusa la Indeplinire prin grija doamnei Gisle
Marinoiu-eonsilier principal In cadrul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei . In cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre
prefect. *RO.M4
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Moroeni: 23.12.2019


