
ROMANIA
JUDETIIL BACAU

COMI.INA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA
Nr.33 din 28 decembrie 2018

privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Buciumi
pe trimestrul IV, anul2018

Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in
data de 28 decemb iie 2018;

Yazand Expunerea de motive nr.5189/13 ,12.2018 prezentata de primarul comunei,
Raportul biroului buget, contabilitate, venituri din cadrul aparatului de specialitate inregistrat

\nr.5180 din I2.I2.2018 si adresele nr.2333012018 transmisa de Consiliul Judetean Bacau,

respectiv nr. 7 152120i 8 transmisa de A,J.F.P.Bacau,
Anahzand continutul Raportului de avrzare nr,5316 din 28.12.2018 al Comisiei de

specialitate buget din cadrul Consilului Local Buciumi;
Avand in vedere prevederile art.39 din Legea nr.27312006 privind finantele publice

locale, cu modifiiarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.36(2),Iit."b", art.36(4),Lft."a", art.45 si art.1 15(1), lit'"b"

din Legea nr.2l5l2O01 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare , -HOTARA$TE:
Art. 1- Se aproba rectifrcareabugetului local al Comunei Bucigmi, pe trimestrul IV, anul

2078, cu suma de222,00 mii lei, astfel: ft'
A. Se modificl structura sectiunii de functionate a Comunei Buciumi pentru anul

2018 cu suma de 222 mii lei. astfel:
Mii lei

Nr.
crt.

Denumire indicator
(capitol)

Plan an

2018

Influien!e
TRIM. IV

Plan
actuahzat

2018
1
I VENITURI :

a) Cote defalcate din impozitul
pe venit (04.02.04)

b) Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor
(1 1.02.06)

423

135 I

+92

+130

136

148 1



2. CHELTUIELI:

a) Transferuri cu caracter
general intre diferite nivele ale
administratiei
(s6.02.s 1)

b) Protectia mediului -
salubritate
-Bunuri si seryicii (74.02.20)

r4s

125

+11

+2t1

156

336

Art.2-Prezenta hotarare va fi comunicata primarului comunei, biroului buget, contabilitate,
venituri si Institutiei Prefectului-Judetul Bacau si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare

la sediul institutiei si pe site-ul acesteia, de catre secretarul comunei.
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DE $EDINTA ,

EANU MARIANA

^ Q_"

CONTRASEMNEAZA,
Secretar-Cons.j uridic, BILEI ELENA

r,tAUtuutaJ.
Adoptata cu unanimitte de voturi ,,pentru" (13 voturi din 13 consilieri prezenti)



ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMTINA BUCITIMI

SECRETAR
NR. 102 din 8.01 2019

PROCES - VERBAL
privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a

Hotararilor Consiliului Local Buciumi nr.33,34035036037038,39 si 40 din 28

\ decembrie 2018

Subsemnata Bilei Elena, secretar al Comunei Buciumi, Judetul
Bacau, in conformitate cu prevederile Legii nr.5442A03 privind accesul la
informatiile publice, cu prevederile Legii nr.2L512001 privind administratia
publica Iocala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am
procedat astazi, data de mai sus la afisarea la sediul Primariei comunei
Buciumi si pe site-ul acestei institutii a hotararrlor adoptate de Consiliul
Local Buciumi, in sedinta ordinara din data de 28 decergprie 2018, respectiv
nr.33,34,35,36,37 38,39 si 40. fr

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 2 (doua) exemplare,
unul pentru dosarul de sedinta si unul pentru afisare impreuna cu hotararile.

SECRETAR,
ELENA PT.EI )
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