
I

I

,t )"

ROMANIA
]UDETUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BARSA

Romania, Jud. Arad. Com. Barsa, cp. 3L7O25, telltax O25732L1OL

HOTiRAREA NR 74
din data de 23,L2.20L9

prlvlnd rectiflcarea bugetului local si a bugetului activit5tllor flnanlate integral
sau parlial din venituri proprii al comunei Bersa pe anul 2019

si estim5ri pentru 2020, 2021,2022

Consiliul local al comunei Bersa, jud. Arad, intrunit in sedinta extraordinare, azi data
de mai sus, avend ln vedere:

- proiectul de hotirare iniliat de citre prlmarul comunei din care reiese
necesitatea rectificSrii bugetului local si a bugetului activitSlilor finanlate integral sau paGial

din venituri proprii al comunei Barsa pe anul 2019 si estim5ri pentru 2020, 202L,2022'.
- rapotul intocmit de catre compadimentul de specialitate de la nivelul

consiliului local;
- prevederile Legeii ff.27312006, privind flnanlele publice locale cu modificerile

si complet5rile ulterioare;
- prevederile HG nr. 971 dln 20 decembrie 2019, privind alocarea undei sume

din Fondul de rezerva bugetar5 la dispozilia cuvernului, prev5zut in bugetul de stat pe anul
2019, pentru unele unitSli administrative-teritoriale, prin care se aloc5 suma de 71.000 lel;

- avizul favorabil al comlsel pe domeniul de specialitate de la nivelul Consiliului
Local Barsa dat prezentului proiecu

- votul unanim al celor 11 consilieri prezenli. 
_,

in temeiul art. 139 alin(1) si at. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 5712019, prtvind
Codul administrativ:

HoriRiSrE:
Art 1,- Se aprobS rectificarea bugetului local 9i al bugetului activlHlllor finanlate integral

sau parlial din venituri proprii al comunei Barsa pe anul 2019 si estim;ri pentru 2019,2020,
2021 dupS cum urmeaz6:
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Tota buget actlvtitllor flnantate lntegra sau partia din venituri proprii:

Art 2.- Se aprob5 finanlarea cheltuielilor de dezvbltare a Bugetului Local pe anul 2019
din excedentul anilor anteriori, in sumi tota l; de 255.796,63 lei, din ca re
200.000 lei pentru obiectivul Reabilitare si modernizare C5mtn Cultural B6rsa
55.796,63 lei pentru obiectivul Amenajare capela mortuara in localitatea Aldegti

Art 3.- Se aprob5 acoperirea deflnitivd a deficitului anului curent din excedentul anului
2018, in sumd de 97.908 lei

- mii lei -
Buget
initial
2019

Buget
rectificat

2019
Total venlturi buget local 45s9.10 4725.85

Total cheltuieli buget local - din care: 4814.90 4981.65

Cap. 51.02 AutoritStl publice sl acliuni externe 1259.60 1311.00

Cap. 61.02 Ordine publicS si sigurantd
natlona;

4.80 5.55

Lap, b5,u2 Invataamant 118.20 131.10

Cap. 67 .02 CulturS, recreere 9i religie 225.00 226.00

Cap. 68.02 Asigurdri 9i asistenlS socialS 711.90 709.90

Cap. 70.02 Locuin!e, servlcll si dezvo tare
pub icd

1108.40 1204.10

Cap. 84.02 Transporturi 1387.00 1394.00

Buget
initial
20L9

Total veniturl bugetul activitStilor finantate
inteqral sau I dln venituri proprii
Total che tuiell bugetu activit;tllor finantate
integral sau partial din venituri proprii * din care:

Cap. 74.70 Proteclia medlului

Cap. 83.10 AgriculturS, silviculturS,
isciculturt si vSndtoare

Buget
rectificat

2019
597.90 597.90

597.90 597.90

7.90 7.90

590.00 590.00
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Art 4.- Cu ducere la indeplinlre a prezentel se incredinteazE primarul Comunei Barsa'

Prezenta se comunicd cu:

P' riarul Comunel Barsa;

-aa!ilorll Comunei Bersa, prin afisare;

l-,<l :utla Prefectului- ludetul Arad

PRESEDINTE DE SEDINTA
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