
                                                                                                            
                                                                                                      

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului local  de venituri si cheltuieli al  comunei Rebra 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA, întrunit în ședință ordinară în data de 
28.05.2020, în prezența a   9 consilieri din totalul 10 consilieri  în funcție; 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare cu nr.562/20.05.2020, a primarul comunei Rebra; 
- Raportul  de specialitate cu nr. 563/20.05.2020al compartimentului financiar-contabil 

al primăriei; 
- Avizul cu nr.574/27.05.2020  al Comisiei  economice pentru buget-finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, urbanism si 
amenajarea teritoriului, protectia mediului si turism, servicii si comert 

- Hotararea nr.4/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Rebra. 
- Decizia  nr.6 /2020 a  Sefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-

Năsăud; 

- Scrisoarea Ministrului Finasnțelor Publice nr. 473211/21.04.2020 
- Prevederile art.19(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 
- art. 5, 6 ,9 ,22 , si 62 lit.b, din Legea 500/2002 modificata prin Legea nr 314 din 8 

iulie 2003 pentru modificarea  art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele 
publice; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr . 5/2020 . 
În  temeiul dispoziţiilor prevăzute de  art. 129, alin. 2 lit. ”b”, alin.4 lit.”a”  art. 139  
alin.3 lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,  

privind Codul administrativ; 
HOTARASTE: 

Art. 1.  Se aprobă  rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  ,atât la partea de 

venituri cât și la partea de  cheltuieli , în conformitate cu OMFP nr. 1954/2005 pentru 

aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, astfel: 

- Venituri :  

o la Cap.11.02.06  se suplimentează cu suma      25  mii lei; 

o la Cap. 04.02.01  se diminuează  cu  suma          1 mii lei; 

o la Cap. 04.02.04  se diminuează  cu    suma     13  mii lei 

- Cheltuieli :  

o la Cap. 51.01.03     se suplimentează cu suma de       11  mii lei; 

     Art. 2.Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifica corespunzător  anexele la 

Hotărârea Consiliului local al comunei Rebra nr.4/ 2020   privind aprobarea bugetului 

comunei Rebra pe anul 2020 , cu modificările ulterioare. 

    Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul comunei Rebra şi contabilul Primăriei comunei Rebra. 

   Art. 4.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

general al comunei Rebra şi  se va comunica cu:   



                                                                                                            
                                                                                                      

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bistriţa-Năsăud 

- Primarul comunei Rebra  

- Trezoreria Nasaud 

- Contabilul Primăriei comunei Rebra. 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu__ voturi.”pentru” din __consilieri prezenti. 

  

PRESEDINTE DE SEDINTA 

GAVRILOAIE DUMITRU-CORNELIU 

 

 

                                                                               Contrasemnează, 

                                                                               Secretar general, 

                                                                                Vasile Călini                                      

              Nr.8 

       Din 28.05.2020 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


