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JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA DÂRJIU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 22/2009 
privind rectificarea bugetului general  pe anul 2009 

 
 Consiliul Local al comunei Dârjiu, întrunit în şedinţa ordinară la data de 19 mai 2009,  
 Având în vedere expunerea de motive prezentate de domnul primar, privind 
rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2009, 
 Având în vedere raportul compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului 
propriu al primăriei,  
 Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget-finanţe, administrare a domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală şi protecţia mediului, servicii şi comerţi, 
 Luând în considerare prevederile  art.16 din OUG  34/2009 privind rectificarea 
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri  financiar fiscal şi a aresei Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 281145/2009 şi a Deciziei nr. 185/2009 a Directorului Executiv al 
DGFP, adresa nr. 827/2008 al D.G.F.P. Harghita- Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 
Publică  precum şi Legea .nr. 273/2006 , privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art.45 alin(1) şi alin(2) litera a). din Legea nr.215/2001, privind 
Administraţia Publică Locală, republicat 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
           Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2009, cu 

suma de   - 41   mii lei,   după cum urmează:  

-    La partea de venituri  cu suma de               -41,00 mii lei 

       - la subcapitol 11.02.02  Sume defalcate din TVA pt. finanţarea  
          cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor          -41,00 mii lei 

-    La partea de cheltuieli cu suma de             -41,00 mii lei 

       - la  subcapitol 65.02.03  Învăţământ  preşcolar şi primar                 -41,00 mii lei 

           Art.2.- Anexa nr.1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează pe 

Primarul  şi pe referent contabil. 
 
     Dârjiu, la 19 mai 2009     

Preşedintele şedinţei      
Besika Tiberiu        Contrasemnează: 
        Secretar, 

Kovacs Piroska Anna 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
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PRIMAR  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general pe anul 2009 
 

Primarul comunei Dârjiu, Zoltani Csaba 
  Având în vedere  raportul compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului 
propriu al primăriei,  
 Luând în considerare prevederile  art.16 din OUG  34/2009 privind rectificarea 
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri  financiar fiscal şi a aresei Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 281145/2009 şi a Deciziei nr. 185/2009 a Directorului Executiv al 
DGFP, adresa nr. 827/2008 al D.G.F.P. Harghita- Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 
Publică  precum şi Legea .nr. 273/2006 , privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget-finanţe, administrare a domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală şi protecţia mediului, servicii şi comerţi, 
 Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art.45 alin(1) şi alin(2) litera a). din Legea nr.215/2001, privind 
Administraţia Publică Locală, republicat 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

           Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2009 cu 

suma de   - 41,00  mii lei,   după cum urmează: 

 -    La partea de venituri  cu suma de               -41,00 mii lei 

       - la subcapitol 11.02.02  Sume defalcate din TVA pt. finanţarea  
          cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor          -41,00 mii lei 

-    La partea de cheltuieli cu suma de             -41,00 mii lei 

       - la  subcapitol 65.02.03  Învăţământ  preşcolar şi primar                 -41,00 mii lei 

            Art.2.- Anexa nr.1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.3.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează pe 

primarul şi contabila primăriei. 
Dârjiu, la 19 aprilie    2009 

 
Iniţiator       
Primar      Secretar         

         ZOLTANI CSABA    KOVACS PIROSKA ANNA 
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