
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  

rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 2018 
 
 

 Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău; 
 Având în vedere:  
 

- prevederile art.19 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.c), art.49 alin.(5) și ale art. 71 alin.(4) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului local al comunei Ruşeţu nr.10/2018 privind aprobarea 
Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 2018; 
 - Contractul de sponsorizare nr.5298/29.09.2017, încheiat între S.C. Hunt Oil 
Company of Romania S.R.L. și comuna Rușețu, în valoare de 1.848 lei, sumă ce a intrat în 
bugetul local al comunei Rușețu în luna aprilie 2018; 
 - expunerea de motive înregistrată la nr.2388/18.05.2018, prin care Primarul comunei 
Ruşeţu propune rectificarea bugetul local al comunei Ruşeţu pe anul 2018; 
 - raportul Compartimentului economic din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.2392/18.05.2018; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 În temeiul art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.145 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1. -  Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 2018, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Primarul comunei şi Compartimentul economic vor aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 
 Art.3. - Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor, instituţiilor şi 
persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 

X 
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                           

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 31 mai 2018, cu 
respectarea prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 13  voturi  pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total 
de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              
              Ionel Bobocea                        CONTRASEMNEAZĂ: 
           SECRETAR, 
           Gabriel Dinu  
  

 
 
 
Ruşeţu, 31 mai 2018 
Nr.18 



 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 

Anexa la H.C.L. nr.18/31.05.2018 
 

 
 
 

PROGRAM 
de rectificare a bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 2018 

 
- LEI - 

 

ART. 
BUGETAR DENUMIREA INDICATORILOR 

PROGRAM 
LA 

01.06.2017 
 

SUMA CU 
CARE SE 

RECTIFICĂ 
Mai 2018 

BUGET 
2018 

1 A. TOTAL VENITURI  8.216.650 1.850 8.218.500 

37.02.01 Donatii si sponsorizari - 1.850 1.850 

     

2 B. TOTAL CHELTUIELI 9.416.650 1.850 9.418.500 
67.03.07 AUTORITĂŢI PUBLICE 28.000 1850 29.850 

20 Bunuri şi servicii 28.000 1850 29.850 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25.000 1850 26.850 

 
 

 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              
              Ionel Bobocea                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                    SECRETAR, 
                     Gabriel Dinu  

  


