
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: 

- 110206 = Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 
achitarea arieratelor fata de furnizorii de bunuri si servicii si lucrari pentru 
activitatea proprie, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 208,10 mii 
lei;  

- 030218 = Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 
patrimoniul personal, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 0,50 mii 
lei; 

- 040201 = Cote defalcate din impozitul pe venit, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 0,76 mii lei; 

- 16020201 = Impozit pe mijloace de transport persoane fizice, se suplimentează 
prevederile bugetare cu suma de 0,50 mii lei;  

- 300205 = Venituri din concesiuni, închirieri, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 0,20 mii lei;  

- 330250 = Alte venituri din prestări servicii, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 0,10 mii lei;  

- 340202 = Taxă extrajudiciară de timbru, se suplimentează prevederile bugetare 
cu suma de 0,40 mii lei;  

- 360206 = Salubritate, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 0,70 
mii lei;  
TOTAL VENITURI = + 211,26 MII LEI 

 La cheltuieli, se propun următoarele modificări: 

- 510220 = Cheltuieli cu bunuri si servicii administraţie, se suplimentează 
prevederile bugetare cu suma de 22,36 mii lei;  



- 510271 = Cheltuieli de capital administraţie, se diminuează prevederile bugetare 
cu suma de 20 mii lei;  

- 560251 = Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă sociale, se 
suplimentează prevederile bugetare cu suma de 0,10 mii lei;  

- 650271 = Cheltuieli de capital învăţământ, se suplimentează prevederile 
bugetare cu suma de 158,10 mii lei; 

- 740220 = Cheltuieli cu bunuri şi servicii protecţia mediului, se suplimentează 
prevederile bugetare cu suma de 0,70 mii lei;  

- 840220 = Bunuri şi servicii drumuri, se suplimentează prevederile bugetare cu 
suma de 50 mii lei. 
TOTAL CHELTUIELI = + 211,26 MII LEI 

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

PEŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                 SECRETAR COMUNĂ                                                                                                 

                               Vasile Bojescu                                              Ionel Brandiu 
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