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ROMÂNIA                                                                      

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA OGRA                                                                  

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr.26 

Din 28 iunie 2018 

 
                       Privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2018 
 

            Consiliul local al comunei Ogra, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

                    Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr._______/___________2018 al Biroului 

Financiar Contabil-Resurse Umane, privind rectificarea bugetului local al comunei 

pe anul 2018,  

-Rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate din cadrul 

consiliului local, 

În conformitate cu  prevederile art.19 alin.(2)   din Legea 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  

Ținând cont de prevederile art.7 alin.(2) al Legii nr.52/2003, privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.”b”, alin (4) lit.”a” cât și ale art.45 

alin (2) lit „a” și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 215/2001 privind administratia 

publica locală, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare,   

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul local al comunei Ogra pe anul 2018, 

astfel: 

VENITURI                                                            - mii lei- 
DENUMIRE INDICATOR COD 

INDICATOR 
BUGET 
2018 

DIFERE

NTA 

BUGET 
RECTIFICAT 
2018 

1  2 3 4(2+3) 

TOTAL VENITURI din care   12904 18 12922 

Cote defalcate din impozitul pe venit 0401 151 18 169 

 

CHELTUIELI                                                      -mii lei- 
DENUMIRE INDICATOR COD 

INDICATOR 
BUGET 
2018 

DIFERENTA BUGET 
RECTIFICAT 

2018 

1  2 3 4(2+3) 

TOTAL CHELTUIELI 

din care  

 13246 18 13264 
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Cap.65. Invatamant 

 

65.02 383 5  388 

 

Cap.67.Cultura, recreere, 
religie 

67.02 1895 6 1901 

Cap. 84.Transporturi 84.02 8708 7 8715 

Deficit Secțiunea de 

dezvoltare 

 342 0 342 

           

            Art.2  (1) Bugetul rectificat al comunei este de 12922  mii lei la venituri și 

13264 mii lei la cheltuieli, conforn Anexei nr.1, din care  Secțiunea de 

funcționare la venituri  3052  mii lei si la cheltuieli 3052  mii lei, , conform 

Anexei nr.1/1 iar Secțiunea de dezvoltare la venituri 9870 mii lei si la cheltuieli 

10212 mii lei,  deficit al secțiunii 342 mii lei, conform Anexei nr.1/2. 

  (2) Anexele menționate la alin.(2) fac parte parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează  

Primarul comunei Ogra prin Biroul Financiar Contabil -Resurse Umane. 

 

                               

 

 

 
                                                                                                          Contrasemnează 
                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETAR, 

                            Szente Ioan                                                 Crefelean Anicuța-Ramona 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 10  voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotriva” și 0 ”abțineri” 

Consilieri locali: în funcție:11, prezenți :10 
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