
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  

rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 2019 
 
 

 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.7/24.04.2019 privind aprobarea 
Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 2019; 
 - Referatul Primarului comunei Rușețu de prezentare și motivare a proiectului de 
hotărâre înregistrat la nr.7255/10.12.2019; 
 - raportul Compartimentului economic din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.7256/10.12.2019; 
 - adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău, nr.11461/05.12.2019; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 - prevederile art.129 alin.(2) lit.a), lit.b) și alin. (4) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
           
   În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 
 adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. -  Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 2019, 
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 general al comunei Rușețu va transmite prezenta hotărâre 
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
         

x 
          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 
17 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art.39 din din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 ,                                CONTRASEMNEAZĂ : 
            Aurel Bardaș                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
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Ruşeţu, 17 decembrie 2019 
Nr.39 
 



Comuna RUSETU  
CONSILIUL LOCAL                                    
 

  Anexa  
                                                                                la H.C.L. nr. 39/17.12.2019 
 
 

 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 
al comunei RUSETU pe anul 2019 –      

                                                                                                      
- Mii lei- 

Denumire indicatori 
 

Buget rectificat 
2019 

Modificări  
(+/-) 

Buget  
rectificat 

Total venituri (A.1+B.1)        10.782,41 1,90      10.784,31 
Total cheltuieli (A.2+B.2)        13.630,41 1,90      13.632,31 
din care :    
A.Secțiunea de funcționare 4.145,41         4.147,31 
A.1. Venituri 
din care : 

4.145,41 1,90        4.147,31 

a)venituri proprii 3.036.00         3.036,00 
b)cote si  sume defalc.din imp. 1.081.00 8,90        1.089,90 
c)sume defac din tva           1.371.00 -7,00        1.364,00 
d)subventii pt.incalzire      56.90              56,90 
e)sume repart.din excede.sursa E 0.00      0.00 
f)sume primite de la OCPI    150.00   150,00 
f)varsaminte de la sect de funct. 
Pt sectiunea de dezv 

-474,00  -474,00 

A.2 Cheltuieli 
din care : 

4.145,41 1,90     4.147,31 
 

a)CAP 51 total din care: 
      -chelt.de personal  
      -chelt.  materiale  
      -asociatii si fundatii  
         

1.753,65 
1.328,45 
409,20 
  16,00 

 

  
 
                

       1.753,65 
       1.328,45 

409,20 
  16,00 

 
c)CAP.61 total din care: 
    -chelt.de personal 
    - chelt.materiale     

147,85 
109,85 
38,00 

8,90 
 

8,90 

156,75 
109,85 
46,90 

d)CAP.65. total din care: 
      - chelt.materiale 
       -stimulent educational 
       -ces 

298,200 
274,20 
14,00 
10.00 

-7,00 
 

-3,25 
-3,75 

291,20 
274,20 
 10,75 
   6,25 

d)CAP.67 total din care: 
     -chelt.de personal 
     -chelt.materiale 
-asociatii si fundatii  

120,46 
49,45 
47,01 
24,00 

 120,46 
  49,45 
  47,01 
  24,00 

e)CAP.68 total din care: 1.863,80         1.863,80 
      -chelt.de personal 1.287,90         1.287,90 



      -asistenta sociala 
                                 

575,90 
   

575,90 
 

f)CAP.70 total din care: 
    -chelt.materiale 

295,00 
295,00 

 
 

 
 

 

295,00 
295,00 

 
 

g) CAP.74 total din care: 
    -chelt.materiale 

100,00 
100,00 

 100,00 
100,00 

h) CAP 80 din care: 
     -chelt.materiale 

3,00 
3,00 

 3,00 
3,00 

    
g)CAP.84 –total din care: 
     -chelt.de personal 
     -chelt.materiale  

         139,35 
53,45 
85,90 

 139,35 
53,45 
85,90 

B.Secțiunea de dezvoltare    
B.1 Venituri 
din care : 

6.637,00         6.637,00 

a)varsaminte din functionare 474,00  474,00 
b)subventii de la bug.de stat  88,00   88,00 
c)subventii de la MDRAP 5.843,00        5.843,00 
d)fd.neramb prin gal 232,00  232,00 
B.2 Cheltuieli 
din care : 

9.485,00         9.485,00 

a)CAP.51-cheltuieli de capital             22,00  22,00 
b)CAP.61- cheltuieli de capital 200,00  200,00 
c)CAP.65- cheltuieli de capital    6,00  6,00 
d)CAP.70-chelt.de capital 7.940,00         7.940,00 
e)CAP.74-chelt.de capital 552,00  552,00 
f) CAP 80 40,00  40,00 
e)CAP.84-chelt.de capital 725,00  725,00 
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