
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 ordinară, pe data de 
17.12.2013; 

Având în vedere: 
- Referatul nr.4849 / 09.12.2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2013, întocmit de compartimentul financiar contabil; 
- Expunerea de motive nr. 4850 / 09.12.2013, la proiectul de rectificare a bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2013, întocmită de primar; 
- Proiectul de hotărâre nr 4851 / 09.12.2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2013; 
- Raport de avizare la proiectul de hotărâre nr. 4871 / 12.12.2013 ; 
- 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 propun următoarele modificări: 

- 040201 = Cote defalcate din impozitul pe venit, se suplimentează prevederile bugetare cu 
suma de 1,92 mii lei; 

- 110202 = Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, se diminuează prevederile bugetare cu suma de 6 mii lei; 

- 420234 = Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, se 
suplimentează prevederile bugetare cu suma de 36,74 mii lei. 
  

La cheltuieli, se propun următoarele modificări: 

- 510210 = Cheltuieli de personal administraţie, se diminuează prevederile bugetare cu suma de 
3,1 mii lei; 

- 650220 = Cheltuieli cu bunurile şi serviciile învăţământ, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 5,02 mii lei; 

- 680257 = Cheltuieli cu ajutoare sociale, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 
30,74 mii lei. 

               Art. 2 . Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Nr. 55 din 17.12.2013 
 

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


