
 
ROMÂNIA                                                                                    PROIECT 1 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA GĂNEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  
 

 
HOTĂRÂREA NR. ____/26.04.2018 

privind aprobarea bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2018 
          

 
Consiliul local al comunei Găneşti, Jud. Mureş în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 1725/2018 a primarului comunei Gănești, D-nul Balog Elemer 
precum și Raportul compartimentului de resort nr. 1723/2018, însoțite de proiectul de hotărâre inițat de 
primarul comunei;  

-  Legea bugetului de stat nr.2/2018 pentru anul în curs. 
Ținând cont de prevederile HCL nr. 4/15.02.2018 prin care a fost aprobat bugetul comunei Gănești 

pentru anul în curs; 
Cu respectarea: 

- art.III, alin.(4) din O.U.G. nr.63/2010, pentru modificarea si completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. 
În conformitate cu articolele 5, 19, 20, 39  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând în considerare: 

- prevederile Legii nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor  normative; 

- prevederile OG nr. 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a 
consiliilor locale; 

- prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică;  
În temeiul art. 21 al.3, art. 36, alin. (1) şi alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu toate modificările șI 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul în curs, după cum urmează: 

 

 Cap. venituri: - Cote defalcate din impozit venit trim. III: - 50.000 lei; 
 - Cote defalcate din impozit venit trim. II: + 50.000 lei; 
 - Sume alocate din cote defalcate trim. III: - 100.000 lei; 
 - Sume alocate din cote defalcate trim. II: + 100.000 lei; 
 

Cap. cheltuieli:   - Servicii de dezvoltare (70.02) – trim. II: +150.000 lei 
 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi compartimentul de 
contabilitate. 
 
 
                           INIŢIATOR,   
                              PRIMAR                                                                 AVIZEAZĂ SECRETAR, 
                       BALOG ELEMÉR                                                               MATEFI ADRIAN 
  


