
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONEŞTI 
PRIMAR  

HOTĂRÂRE 
 

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 
 

Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă extraordinară, pe data de 
06.11.2013; 

Având în vedere: 
- Referatul nr.4594 / 18.11.2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2013, întocmit de compartimentul financiar contabil; 
- Expunerea de motive nr. 4595 / 18.11.2013, la proiectul de rectificare a bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2013, întocmită de primar; 
- Proiectul de hotărâre nr 4596 / 18.11.2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2013; 
- Raport de avizare la proiectul de hotărâre nr. 4597 / 18.11.2013 ; 
- In conformitate cu art.49 alin.(4), alin (5), alin (6), alin (7) din Legea nr.273 / 2006 legea 

finanţelor publice locale actualizată. 
În temeiul art.36 alin.4 lit. a) din Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală, 

modificată şi completată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 astfel:   

La venituri, se aprobă următoarele modificări: 

- 040201 = Cote defalcate din impozitul pe venit = se suplimentează prevederile bugetare cu  
suma de 7 mii lei; 

- 07020101 = Impozit pe clădiri de la persoane fizice = se suplimentează prevederile bugetare cu  
suma de 2 mii lei; 

- 07020102 = Impozit pe clădiri de la persoane juridice = se suplimentează prevederile bugetare 
cu  suma de 2 mii lei; 

- 07020201 = Impozit pe terenuri de la persoane fizice = se suplimentează prevederile bugetare 
cu  suma de 2 mii lei; 

- 070203 = Taxă judiciară de timbru = se suplimentează prevederile bugetare cu  suma de 3 mii 
lei; 

- 110202 = Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor =  se suplimentează prevederile bugetare cu  suma de 96 mii lei; 

- 1602020 = Impozit pe mijloacele de transport = se suplimentează prevederile bugetare cu  
suma de 2 mii lei; 

- 300205 = Venituri din concesiuni şi închirieri = se suplimentează prevederile bugetare cu  
suma de 2 mii lei; 

- 330208 = Venituri din prestări servicii = se suplimentează prevederile bugetare cu  suma de 1 
mie lei; 

- 330250 = Alte venituri din prestări servicii = se suplimentează prevederile bugetare cu  suma 
de 1 mie lei; 

- 340202 = Taxe extrajudiciare de timbru = se suplimentează prevederile bugetare cu  suma de 1 
mie lei; 

- 360206 = Taxă de salubritate = se suplimentează prevederile bugetare cu  suma de 3 mii lei; 
TOTAL VENITURI = 122 MII LEI 

  



 La cheltuieli, se aprobă următoarele modificări: 

- 650210 = Cheltuieli de personal învăţământ, = se suplimentează prevederile bugetare cu suma 
de 93 mii lei; 

- 6502100115 = Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă învăţământ = se 
diminuează prevederile bugetare cu suma de 4,12 mii lei (naveta cadre didactice); 

- 6502200601 = Cheltuieli cu deplasările învăţământ = se suplimentează prevederile bugetare cu 
suma de 5,91 mii lei; 

- 650220 = Cheltuieli cu bunuri şi servicii învăţământ = se suplimentează prevederile bugetare 
cu suma de 3 mii lei; 

- 510210 = Cheltuieli de personal administraţie = se diminuează prevederile bugetare cu suma de 
5 mii lei; 

- 510220 = Cheltuieli cu bunuri şi servicii administraţie = se suplimentează prevederile bugetare 
cu suma de 27,21  mii lei; 

- 510271 = Cheltuieli de capital administraţie = se diminuează prevederile bugetare cu suma de 
13,92 mii lei; 

- 670210 = Cheltuieli de personal cultură = se diminuează prevederile bugetare cu suma de 0,38 
mii lei; 

- 670220 = Cheltuieli cu bunuri şi servicii cultură = se diminuează prevederile bugetare cu suma 
de 1 mie lei; 

- 680210 = Cheltuieli de personal asistenţă socială = se diminuează prevederile bugetare cu suma 
de 4,7 mii lei; 

- 6802570202 = Ajutoare sociale în natuă = se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 5 
mii lei; 

- 700220 = Cheltuieli cu bunuri şi servicii dezvoltare publică = se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 10 mii lei; 

- 700271 = Cheltuieli de capital dezvoltare publică = se suplimentează prevederile bugetare cu 
suma de 4 mii lei; 

- 740220 = Cheltuieli cu bunuri şi servicii protecţia mediului = se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 3 mii lei; 

TOTAL CHELTUIELI = 122 MII LEI  
 

               Art. 2 . Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                       SECRETAR COMUNĂ, 
                                Neculai Bîrsan                                                        Ionel Brandiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 51 din 20.11.2013 
 

 
          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11  voturi, voturi împotrivă  0.    
          Au participat la şedinţa extraordinară un număr de 11 consilieri locali din totalul de     
          11    consilieri aleşi.  
 

 


