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      ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA  
  ORAŞUL BORSEC 

  CONSILIUL LOCAL 
 

 

 
 

 H O T Ă R Â R E A   Nr. 44/2019    
Privind rectificarea  bugetului local pe anul 2019  

 
 

 

  Consiliul local orășenesc  Borsec. 
   Luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului de 
resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului. 

   Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr.50/2019 pe anul 
2019, art.19 privind aprobarea si rectificarea bugetelor si art.36 (1) privind utilizarea 

fondului de rezerva bugetara la dispoziția consiliului local din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, HCL nr.25/2019 privind aprobarea bugetului local pe 

anul 2019, adresa Consiliului Județean Harghita nr. 12704/06.06.2019 privind 

repartizarea unor unități administrative teritoriale sume din fondul la dispoziția 

Consiliului Județean constituit din cota de 7,5% din impozitul pe venit pe anul 2019, 

Contractul de finanțare nr. C1920072G201272105350/10.06.2019 pentru acordarea 

ajutorului financiar nerambursabil in condițiile programului național pentru 
dezvoltare rurala, precum si Raportul constatator privind efectele fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase din data de 02 și 06 iunie 2019 înregistrată sub 

nr.767/2019.  
  Văzând avizul favorabil al comisiei buget-finanţe din cadrul Consiliului 
local. 

  În temeiul dispozițiunilor art.39 (1),  art.36 alin (2), lit.b),alin (4) lit.a), şi 

art.45 (1), (2), lit.a), din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind administrația 

publică locală şi cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională  în administrație publică, modificat si completat in 2013 
 

 
 

H O T Ă R E Ş T E :  
 

 
 

   Art.1. Aprobă rectificarea bugetului general al localității BORSEC din 

suma de  14.102,47 mii lei la venituri în suma de 15.202,47 mii lei  şi din suma de 
19.143,03 mii lei la cheltuieli, la suma de  20.243,03 mii lei conform anexei nr.1, 
care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

           Art.2. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi 
subcapitole din suma de 13.850,47mii lei în suma de 14.950,47 mii lei, astfel: 
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Denumire indicator 
Cod 

indicator 
HCL25 Modif +/- HCL 44 

TOTAL VENITURI 00.01 13.850,47 +1100 14.950,47 

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05  +600,00 600,00 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local (cu semnul minus) 
37.02.03 -472,51 -600,00 -1.072,51 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 472,51 +600,00 1.072,51 

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014- 

2020****) 
43.02.31 0,00 +180,00 180,00 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.04.01 0,00 +320,00 320,00 

 

   Art.3. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe secțiunea 

de funcționare pe capitole şi subcapitole din suma de 6.906,14 mii lei în suma de  
6.906,14 mii lei, astfel: 
 

 

   Art.4. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe secțiunea 
de dezvoltare pe capitole şi subcapitole din suma de 6.944,33 mii lei în suma de  

8.044,33 mii lei, astfel: 
 

Denumire indicatori Cod indicator HCL25 Modif +/- HCL 44 

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL 00.01 6.944,33 +1.100,00 8.044,33 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 472,51 +600,00 1.072,51 
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014- 

2020****) 

43.02.31 0,00 +180,00 180,00 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.04.01 0,00 +320,00 320,00 

 

   Art.5.  Aprobă utilizarea a 50 mii lei din fondul de rezerva bugetara la 

dispoziția consiliului local pentru finanțarea unor cheltuieli urgente la capitolul 

dezvoltare locala pentru combaterea inundațiilor 
   Art.6. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole 

şi subcapitole paragrafe, din suma de 15.650,47 mii lei în suma de 16.750,47 mii 
lei, astfel: 

 

Denumire indicatori 
Cod 

indicator 
HCL25 Modif +/- HCL 44 

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02) 49.02 15.650,47 +1.100,00 16.750,47 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0,00 +50,00 50,00 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50 -50,00 0,00 
Cheltuieli neeligibile 58.01.03 89,00 +180,00 269,00 
Finantarea nationala 58.04.01 0,00 +80,00 80,00 
Finantare externa nerambursabila 58.04.02 0,00 +320,00 320,00 
Cheltuieli neeligibile 58.04.03 13,00 +100,00 113,00 

Constructii 71.01.01 5.717,53 +401,60 6.119,13 

Denumire indicator 
Cod 

indicator 
HCL25 Modif +/- HCL 44 

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE- TOTAL 00.01 6.906,14 0,00 6.906,14 
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 600,00 600,00 600,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local (cu semnul minus) 
37.02.03 -472,51 -600,00 -1.072,51 

  



 3 

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 100,0 +18,40 118,40 
Alte servicii publice generale  54.02 50 -50 0 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50 -50 0 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 50 -50 0 
Ordine publica si siguranta nationala 61.02 80,00 +18,40 98,40 

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 +18,40 18,40 

Protectie civila si protectia contra incendiilor 61.02.05 80,00 +18,40 98,40 
Locuinte, servicii si dezvoltare publica  70.02 3624,80 +730,00 4.354,80 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0,00 +50,00 50,00 
Cheltuieli neeligibile 58.01.03 89,00 +180,00 269,00 
Finantarea nationala 58.04.01 0,00 +80,00 80,00 
Finantare externa nerambursabila 58.04.02 0,00 +320,00 320,00 
Cheltuieli neeligibile 58.04.03 13,00 +100,00 113,00 
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 3.451,30 +730,00 4.181,30 
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+ 87.02.03 la 87.02.05+ 87.02.50) 87.02 6.442,53 +401,60 6.844,13 
Constructii 71.01.01 5.467,53 +401,60 5.869,13 
Turism 87.02.04 6.442,53 +401,60 6.844,13 

 
   Art.7. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole 

şi subcapitole paragrafe, secțiunea de funcționare, din suma de 6.906,14 mii lei în 
suma de 6.906,14 mii lei, astfel: 
 

Denumire indicator Cod indicator HCL 25 Modif +/- HCL 44 
TOTAL CHELTUIELI  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 49.02 6.906,14 0,00 6.906,14 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0,00 +50,00 50,00 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50 -50,00 0,00 
Alte servicii publice generale  54.02 50 -50 0 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50 -50 0 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 50 -50 0 
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 

70.02.50) 
70.02 366,00 50,00 416,00 

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0,00 +50,00 50,00 
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 192,50 +50,00 242,50 

 
   Art.8. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole 

şi subcapitole paragrafe, secțiunea de dezvoltare, din suma de 8.744.33 mii lei în 
suma de 9.844,33 mii lei, astfel: 
 

Denumire indicator Cod indicator HCL 25 Modif +/- HCL 44 
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 49.02 8.744,33 +1.100,00 9.844,33 
Cheltuieli neeligibile 58.01.03 89,00 +180,00 269,00 
Finantarea nationala 58.04.01 0,00 +80,00 80,00 
Finantare externa nerambursabila 58.04.02 0,00 +320,00 320,00 
Cheltuieli neeligibile 58.04.03 13,00 +100,00 113,00 
Constructii 71.01.01 5717,53 +401,60 6.119,13 
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 100,00 +18,40 118,40 
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+ 61.02.05+ 61.02.50) 61.02 0 +18,40 18,40 
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 +18,40 18,40 
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 0 +18,40 18,40 
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 3.258,80 +680,00 3.938,80 
Cheltuieli neeligibile 58.01.03 89,00 +180,00 269,00 
Finantarea nationala 58.04.01 0,00 +80,00 80,00 
Finantare externa nerambursabila 58.04.02 0,00 +320,00 320,00 
Cheltuieli neeligibile 58.04.03 13,00 +100,00 113,00 
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 3.258,80 +680,00 3.938,80 
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+ 87.02.03 la 87.02.05+ 87.02.50) 87.02 5.467,53 +401,60 5.869,13 
Constructii 71.01.01 5.467,53 +401,60 5.869,13 
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Turism 87.02.04 5.467,53 +401,60 5.869,13 

 

       Art.9.  Aprobă rectificarea listei cu investiții pentru anul 2019 din 
suma de 11.384,89 mii lei, în suma de  12.484,89 mii lei  conform anexei nr. 2, 
care face parte integranta din prezenta hotărâre 

            Art.10. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 

prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj. 
      Art.11. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Primarul localității precum şi compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate a primarului.  

                   Art.12. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 
prezenta hotărâre se înaintează: 

                              Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 

     Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului. 
 

 
 
 

  Borsec, la  18 iunie  2019 

 

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,   


