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HOTĂRÂRE NR. 19/28.06.2019 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Comunei Ceru Băcăinți 

 

Consiliul local al comunei Ceru Băcăinți, întrunit în şedinţă ordinară, publică la data de 28 iunie 

2019; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre nr. 1021/20.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2019 al comunei Ceru Băcăinți, inițiat de domnul Trif Ioan, primarul comunei Ceru Băcăinți; 

- raportul de specialitate nr. 1022/20.06.2019 al compartimentului financiar-contabil; 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 

 Ținând cont de prevederile: 

 - art.36 alin. (2) lit. b), raportat la alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 115, alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTĂRÂRE  

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al comunei Ceru 

Băcăinți conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Ceru 

Băcăinți, domnul Trif Ioan.    

 Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 7 voturi favorabile, valabil exprimate, 

care reprezintă 77   % din numărul consilierilor în funcție. 

Art.4  Prezenta hotărâre se înaintează şi se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Alba; 

- Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba; 

- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

- Primarului comunei Ceru Băcăinți; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- 1 exemplar la dosar. 

 

                   Președinte de ședință,                                                              Contrasemnează, 

                          Consilier,                                                                           Secretar comună, 

                     Bejiu Valentiu                                                                           Suciu Raluca 
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