
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 

 
Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău. 
Având în vedere: 
-Legea  nr 286 / 2010 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2011 
-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.38 lit. d şi art. 46 din Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală, 
modificată şi completată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

                Art.1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 astfel:  
 

 La venituri, se propun următoarele modificări: 
- 650285 = Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, se 

suplimentează prevederile bugetare cu suma de 0,51 mii lei; 
- 030218 = Impozit pe veniturile din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 

personal, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 0,1 mii lei; 
- 340202 = Taxă extrajudiciară de timbru, se suplimentează prevederile bugetare cu 

suma de 0,5 mii lei; 
 
  La cheltuieli, se propun următoarele modificări: 

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

- 510220 = Cheltuieli cu bunuri şi servicii administraţie publică, se suplimentează 
prevederile bugetare cu suma de 7,1 mii lei; 

- 510220.200101 = Furnituri de birou administraţie, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 1 mie lei; 

- 510220.200102 = Materiale pentru curăţenie administraţie, se diminuează prevederile 
bugetare cu suma de 5 mii lei; 

- 510220.200103 = Încălzit, iluminat şi forţa motrică, se diminuează prevederile bugetare 
cu suma de 5 mii lei; 

- 510220.200105 = Carburanţi şi lubrifianţi administraţie, se diminuează prevederile 
bugetare cu suma de 2,5 mii lei; 

- 510220.200109 = Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional administraţie, se 
suplimentează prevederile bugetare cu suma de 10 mii lei; 

- 510220.200530 = Alte obiecte de inventar administraţie, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 2 mii lei; 



- 510220.200602 = Deplasări în străinătate administraţie, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 1 mie lei; 

- 510220.2011 = Cărţi, publicaţii administraţie, se diminuează prevederile bugetare cu 
suma de 0,5 mii lei; 

- 510220.2014 = Protecţia muncii administraţie, se diminuează prevederile bugetare cu 
suma de 1 mie lei; 

- 510271 = Cheltuieli active fixe administraţie, se diminuează prevederile bugetare cu 
suma de 15 mii lei; 

- 560251 = Transferuri între unităţi, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 
1,5 mii lei; 

- 650210.0110 = Fond pentru posturi ocupate prin cumul, se diminuează prevederile 
bugetare cu suma de 55 mii lei; 

- 650210.0111 = Fond afferent plăţii cu ora, , se suplimentează prevederile bugetare cu 
suma de 55 mii lei; 

- 650220 = Cheltuieli cu bunuri şi servicii învăţământ, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 5 mii lei; 

- 6502203030 = Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii învăţământ, se suplimentează 
prevederile bugetare cu suma de 0,51 mii lei; 

- 670210.0302 = Contribuţii de asigurări de şomaj cultură, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 0,01 mii lei; 

- 670210.0304 = COntribuţii de asigurări pentru accidente de muncă  şi boli profesionale 
cultură, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 0,01 mii lei; 

- 670210.0306 = Contribuţii pentru concedii şi îndemnizaţii cultură, se diminuează 
prevederile bugetare cu suma de 0,02 mii lei; 

- 670220.200102 = Materiale pentru curăţenie cultură, se diminuează prevederile 
bugetare cu suma de 0,5 mii lei; 

- 670220.200103 = Încălzit, iluminat şi forţa motrică cultură, se diminuează prevederile 
bugetare cu suma de 0,5 mii lei; 

- 670220.200108 = Telecomunicaţii cultură, se diminuează prevederile bugetare cu suma 
de 0,13 mii lei; 

- 670220.200109 = Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional cultură, se 
suplimentează prevederile bugetare cu suma de 0,1 mii lei; 

- 670220.200530 = Alte obiecte de inventar cultură, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 0,03 mii lei; 

- 670220.2011 = Cărţi, publicaţii şi materiale documentare cultură, se suplimentează 
prevederile bugetare cu suma de 1 mie lei; 

- 680210 = Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii asistenţă socială, se diminuează 
prevederile bugetare cu suma de 3 mii lei; 

- 680220.200101 = Furnituri de birou centru de zi, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 0,25 mii lei; 

- 680220.200102 = Materiale pentru curăţenie centru de zi, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 0,34 mii lei; 

- 680220.200105 = Carburanţi şi lubrifianţi centru de zi, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 0,8 mii lei; 

- 680220.200106 = Piese de schimb centru de zi, se diminuează prevederile bugetare cu 
suma de 4,2 mii lei; 



- 680220.200109 = Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional centru de zi, se 
suplimentează prevederile bugetare cu suma de 5,2 mii lei; 

- 680220.200301 = Hrană pentru oameni centru de zi, se diminuează prevederile 
bugetare cu suma de 1 mie lei; 

- 680220.200530 = Alte obiecte de inventar centru de zi, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 0,21 mii lei; 

- 680220.203030 = Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii centru de zi, se diminuează 
prevederile bugetare cu suma de 1,6 mii lei; 

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR COMUNĂ, 
                                Marlena Faleş                                             Ionel Brandiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.   57  din 21.11.2011  
 
 


