
ROMANIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA CÎNDEŞTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Consiliul local al comunei C în d e ş ti, judeţul N e a m ţ;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ,cu 

modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.2/2018 , Legea bugetului de stat pe anul 2018;
Văzând referatul compartimentului financiar-contabil prin care se propune rectificarea 

bugetului local în sensul modificării unor capitole de ch e ltu ie li, precum şi proiectul de 
hotărâre iniţiat în acest sens, avizat favorabil de către com isiile de specialitate ale co ns iliu lu i;

în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (4) litera „ a" şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Art.1 : Se rectifică bugetul local pentru anul în curs, după cum urmează :
a) la capitolul venituri totale se prevede suma de 13.643,22 mii lei în loc de 13.637,35 mii i e i ;
b) la subcapitolul venituri proprii se prevede suma de 483,22 mii lei în loc de 477,35 mii l e i ;
c) la capitolul cheltuieli totale se alocă suma de 13.813,47 mii lei în loc de 13.807,60 mii l e i ;
d) la subcapitolul de cheltuieli cu biblioteca comunală 67.02 ,titlul 59.12 transferuri culte, se 

alocă suma de 115,40 mii lei în loc de 135,40 mii l e i ;
e) la subcapitolul de cheltuieli cu asistenţa socială 68.02., titlul 10 cheltuieli de personal ,se 

alocă suma de 321 mii lei în loc de 311 mii le i ;
f) la subcapitolul de cheltuieli cu asistenţa socială 68.02., titlul 57 asistenţă socială , se 

alocă suma de 381,35 mii lei în loc de 371,35 mii l e i ;
g) la subcapitolul de cheltuieli transporturi 84.02., titlul 71 cheltuieli de investiţii O.G. 28/2013 

se alocă suma de 6.439,12 mii lei în loc de 6.433,25 mii l e i .
Art.2 : Primarul comunei C în d e ş ti, compartimentul finanţe/contabilitate, impozite şi taxe 

locale din cadrul Primăriei Cîndeşti, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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