ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
Nr.61/23.12.2019
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu
pentru anul 2019
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in şedinţa de îndată din 23.12.2019
Având in vedere
-Prevederile Legii 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;
-Prevedrile art 19 si art 49 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările si completările ulterioare;
-Având în vedere HG 971/20.12.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului;
-Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 10902/23.12.2019;
-Referatul de specialitate al Biroului financiar contabilitate impozite si taxe locale,
recuperări creanţe cu nr. 10901/23.12.2019, precum si avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu ;
In temeiul art. 129, alin (4) lit. A si art 196, alin (1) lit. A din OUG 57/2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE

Art 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu
pe anul 2019, astfel:
La venituri:
Cap 11.02.06 - Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
= 86 mii lei
La cheltuieli:
Cap 51 - Autorităţi executive - titlu 20 bunuri şi servicii = 86 mii lei
Art. 2 Bugetul va cuprinde la venituri suma de 9221,18,18 mii lei si la cheltuieli
suma de 11363,04 mii lei cu un deficit de 2141,86 mii lei
Art 3 Primarul comunei Helegiu in calitate de ordonator principal de credite va
duce la indeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate.

Art 4
-

Prezenta hotarare se comunica:
Instituţia Prefectului judeţului Bacau
Primarului comunei Helegiu
Birou Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creanţe
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