
 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 
 

H O T Ă R Â R E  
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Țibucani, 

județul Neamț pe anul 2019 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în şedinţa  ordinară 
din data de 26 iunie 2019; 

Având în vedere prevederile:  
- art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tibucani înregistrat sub nr. 3795 din  20 iunie 2019 și aprobat de Domnul Primar - 
Petru-Dorin BUTNARIU, din care cităm: “Având în vedere Adresa nr. 1908/11.06.2019 emisă de 
Ministerul Educației Naționale prin care comunei noastre i-a fost alocată suma de 135 mii lei pentru 
amenajarea unui grup sanitar cu utilitățile necesare la Școala Gimnazială Nr. 3 Țibucani, motiv pentru 
care solicit rectificarea bugetului […]”, totodată solicit majorarea cap. 61.02.50 cu suma de 10 mii lei, 
atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumă necsară definitivării obiectivului de de 
invesții de Instalare camera de luat vederi în comuna Țibucani”, precum și de avizul comisiei de 
specialitate; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 
Țibucani, județul Neamț pe anul 2019 cu suma de 145 mii lei, conform Anexelor, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Urmarea rectificării și pentru echilibrarea bugetului local, influența pozitivă la parte 
de venituri este următoarea;   

Venituri - cap. 42.02.14   135 mii lei 
Cheltuieli - cap. 65.02.03.71.01.01  135 mii lei 
Venituri - cap. 35.01.02     10 mii lei 
Cheltuieli - cap. 61.02.50.71.01.01    10 mii lei      
Art.2. Primarul și Serviciul financiar-contabilitate vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
Art.3. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 

persoanelor interesate și-o va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediu instituției. 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMENEAZĂ     

  CONSILIER LOCAL,             SECRETARUL COMUNEI 
     TATARU CONSTANTIN         J U R I S T                   

                                    AMBROSĂ COCA                                              
                                                                                                                                                                

 Nr. 40 
Adoptată în ședința  ordinară din data 26 iunie 2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și 1 abţinere din totalul de 13 consilieri 
în funcţie  
Redactat N. Moisă 
Procesat C. Ambrosă 
26.06.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL 



 
                                                                                                                                                                         
 
 
 


