
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCALAL COMUNEI NEGRENI

H O TARAR E NR. 58/2019
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2019.
Vazand raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil

nr.4186/20.12.2019, referitor la necesitatea rectificarii bugetului local pe anul 2019.
Tinand cont de:
- Contractul de finantare nr.11548/30.06.2015, pentru Programul National de

dezvoltare locala pentru realizarea obiectivului de investitii ”Modernizare drumuri in comuna
Negreni judetul Cluj, 6342 ml

- Contractul de finantare nr.C0720EM00021561300294/02.11.2016, din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) Masura 7 “ Servicii de baza si
reinnoirea satelor in zonele rurale”, submasura 7.2 “Infrastructura educationala” , in cadrul
programului PNDR 2014-2020, pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire si
dotare gradinita in satul Negreni, Comuna Negreni, Judetul Cluj”

- Hotararea Consiliului Judetean nr.232/29.11.2019, privind alocarea unor sume din
Fondul de Rezerva al bugetului local al Consiliului Judetean Cluj in anul 2019

- Situatia privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru combustibili solizi sau
lichizi Luna Noiembrie anul 2019

- Adresa C.J. CLUJ Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului
nr.42962/02.12.2019 si nr.3998/06.12.2019, cu privire la alocare de sume
reprezentand Reactualizare PUG Comuna Negreni

- Contul de executie al bugetului local -sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare,
precum si executia conturilor bugetare si de disponibilitati la data de 11 decembrie 2019

- H.G. nr. 971/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități
administrativ-teritoriale

- H.G. nr. 972/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Negreni, județul Cluj

- proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Negreni, avizat favorabil de catre
comisia economica

- Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019
- dispoziţiile art.49 si 82 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice

locale cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.b); alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul Administrativ
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ
H O TARAS T E

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local al anului 2019, astfel:
a) - venituri : - cod 42.65.00 suma de 1.514.289 lei,

- cod 43.31 suma de 185.475 lei,
- cod 43.02.08 suma de 40.000 lei,
- cod 42.34.00 suma de 1.080 lei
- cod 42.05.00 suma de 6.904 lei



- cod 04.02.04 suma de (+) 250.641 lei, ( suma aprobata in bugetul initial fiind de
1.036.000 lei, suma actualizata conform executiei fiind de 1.286.640,71 lei)

- cod 30.02.05 suma de (-) 250.641 lei
- cod: 42.02.28 suma 7.164.000 lei
- cod 11.02.06 suma de 461.000 lei

b) Cheltuieli : - cap. 84.03.01 aln.71.01.01 suma 1.514.289 lei
- cap. 65.50.00 aln. 58 suma de 185.475 lei,
- cap. 80.01.06 aln.20.23 suma 40.000 lei
- cap. 68. aln. 57 suma de 1.080 lei,
- cap. 51.01.03 aln.71 suma 6.904 lei,
- cap.80.01.06. aln. 20.23 suma de 7.164 mii lei

b) Cheltuieli : - cap. 84.03.01 aln.71.01.01 suma 1.514.289 lei
- cap. 65.50.00 aln. 58 suma de 185.475 lei,
- cap. 80.01.06 aln.20.23 suma 40.000 lei
- cap. 68. aln. 57 suma de 1.080 lei,
- cap. 51.01.03 aln.71 suma 6.904 lei,
- cap.80.01.06. aln. 20.23 suma de 7.164 mii lei
- cap.68.05.02 aln.57.02.01 suma de 40.416 lei (indemnizatii pers. cu handicap)
- cap.68.05.02 aln.10.01.01 suma de 18.110 lei (contributii salarii)
- cap.68.05.02 aln.10.03.07 suma de 1.150 lei (contributii salarii)
- cap.51.01.03 aln.10.01.01 suma de 36.548 lei (contributii salarii)
- cap.67.03.07 aln.10.01.17 suma de 144 lei (contributii salarii)
- cap.67.03.07 aln.10.01.01 suma de 1.418 lei (contributii salarii)
- cap.67.03.02 aln.10.01.17 suma de 129 lei (contributii salarii)
-cap.74.05.01 aln.20.01.04 suma de 86.944 lei (salubritate, facturi iulie-decembrie)
- cap.70.06.00 aln.20.01.30 suma de 39.257 lei (iluminat public - festiv)
- cap.51.01.03 aln.20.02.00 suma de 45.000 lei (reparatii iluminat Primarie)
- cap.70.06.00 aln.20.01.09 suma de 5.647 lei (prestari servicii iluminat comuna)
- cap.70.06.00 aln.20.01.03 suma de 49.813 lei (facturi iluminat public)
- cap.80.01.30 aln.20.30.30 suma de 6.690 lei (paza luna noiembrie)
- cap.84.03.01 aln.20.01.05 suma de 9.245 lei (combustibil luna noiembrie)
- cap.84.50.00 aln.20.01.09 suma de 24.516 lei (materiale si prestari servicii cu character

functional pentru masini si utilaje)
- cap.51.01.03 aln.20.01.08 suma de 130 lei (abonamente ziar)
- cap.51.01.03 aln.20.01.09 suma de 9.074 lei (materiale si prestari servicii cu caracter

functional administratie)
- cap.51.01.03 aln.20.01.09 suma de 5.000 lei (arhiva)
- cap.51.01.03 aln.71.01.30 suma de 4.724 lei (reactualizare PUG )
- cap.51.01.03 aln.71.01.30 suma de 11.450 lei (statie autobus si harta comuna)
- cap.84.03.01 aln.20.02.00 suma de 26.000 lei (tuburi poduri si podete)
- cap.74.06.00 aln.71.01.30 suma de 15.595 lei (servicii proiectare retea de canalizare partial

din faza 3)
- cap.65.50.00 aln.58.04.03 suma de 24.000 lei (servicii de proiectare Gradinita cheltuieli

neeligibile partial)
Art.2 Cu ducere la indeplinire se incredinteaza primarul si compartimentul financiar –

contabil al primariei.
Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului

comunei Negreni, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului
Judetului Cluj, in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Nr.58 Consilieri total: 11
Din 20.12.2019 Consilieri prezenţi: 10

Votat pentru: 10
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează - secretar general,
Nistor Vlad Daniel Secan Radu


