
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR 24 
din 07.06.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul II,
anul 2019

Consiliul Local al comunei Mândra, întrunit in şedinţa de îndată din data de 
07.06.2019,

Vazand prevederile art. 19 alin. 2 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale si art. 36, alin. 2 lit. b si alin. 4 lit a din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 
publica locala, republicata,

In temeiul art. 45, alin. 2 lit.a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul 
II, anul 2019, conform anexei la prezenta hotarire, care face parte integranta din aceasta.

Art.2 — Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către primarul 
comunei Mândra.

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 8 voturi pentru, 8 consilieri prezenţi din totalul 
de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov; 
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. birou financiar;
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.



ANEXA Ia H.C.L. Mândra nr. 24/07.06.2019

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE :
-venituri

-37.02.04 - VARSAMINTE DIN SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: suma 
de +276.695 lei.

-43.02.20 -  ALTE SUBVENŢII PRIMITE PTR.FINANTARE : suma de -26.695

-cheltuieli

-67.03.07.20.01.02- CĂMINE CULTURALE-materiale curăţenie : suma 
de -1.000 lei

-67.03.07.20.01.03- CĂMINE CULTURALE- incalzire si iluminat: suma 
de +1.000 lei

- 68.05.02.01.10.01.01 -  ASISTENŢI PERSONALI-salarii : cu suma 
de -lO.OOOlei

-68.05.02.57.02.01- IND. DE HANDICAP :cu suma de +10.000 lei

-70.02.06.20.02 -ILUMINAT PUBLIC-reparatii curente :suma de +250.000 lei

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE : 
venituri

-37.02.04 - VARSAMINTE DIN SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: suma 
de -276.695 lei.

Cheltuieli

- 70.02.05.01.71.01.01- ALIMENTARE CU APA : suma de -26.695 lei
- 84.02.03.01. 71.01.01 -DRUMURI SI PODURI : suma de -250.000 lei
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