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H O T Ă R Â R E 

Nr. 79 din  16.12.2019 
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2019 

 
         - Consiliul local al comunei Secuieni, județul Neamț, întrunit în ședință ordinară în 
data de 16.12.2019; 
 Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
 a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 
 b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
 d) art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. .10181 din 10.12.2019 a Primarului 
comunei Secuieni, județul Neamț;  
            Văzând raportul financiar contabil nr  10182   din 10.12.2019,  prin care  se 
propune rectificarea bugetului general consolidat  pe anul 2019,  
            Luând în considerare avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului 
local ; 
            Având în vedere prevederile  Legii nr. 50/2019, legea bugetului de stat pe anul 
2019; 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale; 
            În temeiul  art. 129 alin (4) lit. a) , art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  
             adoptă prezenta, 
                                          

H O T Ă R Â R  E: 
 
   Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al unității 
administrativ teritoriale Comuna Secuieni  pentru anul 2019 pe  secțiunea funcționare  
conform anexei nr 1 la prezenta hotărâre. 
              Art.2. Compartimentul Financiar Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
       Art.3. Secretarul general al comunei va comunica  prezenta hotărâre 
autorităților și persoanelor interesate. 
 
              Preşedinte de şedinţă, 

                                Vasile-Marian NECHITA 

                                                                                      Contrasemnează 
        pentru legalitate 
                                                                                                Secretar general al comunei 
                                                                                   Cristian BEJENARIU 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


