
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012  

 
Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău. 
Având în vedere: 

-Legea  nr 293 / 2011 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2012 
-Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale; 
-Legea nr.571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
Văzând Expunerea de motive a Primarului şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
În baza art.36 alin.4 lit. a) şi art. 45 alin. 2 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 2012 astfel:   

La venituri, se propun următoarele modificări: 

- 110202 = Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 27 mii lei;  

- 110206 = Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, se suplimentează 
prevederile bugetare cu suma de 10 mii lei; 

- 16020201 = Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 1 mie lei;   

- 360206 = Taxă de salubritate, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 3 mii lei;  
 

 La cheltuieli, se propun următoarele modificări: 

- 510210 = Cheltuieli de personal administraţie, se diminuează prevederile bugetare cu suma de 
11,45 mii lei; 

- 510220 = Bunuri şi servicii administraţie, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 
15,18 mii lei; 

- 54025004 = Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autorităţilor locale, se suplimentează 
prevederile bugetare cu suma de 20 mii lei; 

- 650210 = Cheltuieli de personal învăţământ, se suplimentează prevederile bugetare cu suma 
de 7 mii lei; 

- 650220 = Cheltuieli cu bunuri şi servicii învăţământ, se suplimentează prevederile bugetare cu 
suma de 12 mii lei; 

- 650271 = Cheltuieli de capital învăţământ, se diminuează prevederile bugetare cu suma de 
0,64 mii lei; 

- 650285 = Plăţi effectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul current, se suplimentează 
prevederile bugetare cu suma de 0,58 mii lei; 

- 650255 = Alte transferuri curente interne, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 
0,58 mii lei; 

- 670210 = Cheltuieli de personal cultură, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 
0,11 mii lei;  

- 670220 =Cheltuieli cu bunuri şi servicii cultură, se suplimentează prevederile bugetare cu 
suma de 2 mii lei;  

- 680210 = Cheltuieli de personal asistenţă socială, se diminuează prevederile bugetare cu suma 
de 3,98 mii lei; 



- 680220 = Cheltuieli cu bunuri şi servicii asistenţă socială, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 4 mii lei;  

- 680257 = Cheltuieli ajutoare sociale, se diminuează prevederile bugetare cu suma de 14 mii 
lei; 

- 680257 = Cheltuieli ajutoare sociale, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 17,78 
mii lei;  

- 680271 = Cheltuieli de capital asistenţă socială, se diminuează prevederile bugetare cu suma 
de 20 mii lei; 

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

- 740202 = Bunuri şi servicii protecţia mediului, se suplimentează prevederile bugetare cu suma 
de 3 mii lei; 

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

PEŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                  SECRETAR COMUNĂ 

                                                                                                
                                   Costel Adragăi                                              Ionel Brandiu 
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