
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR 26 
din 28.06.2019

privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul 
III, anul 2019, cu suma de 13.716.270 lei

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in şedinţa ordinară din data de 
28.06.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul biroului financiar nr. 3409/19.06.2019,
Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, 2 şi 3 a Consiliului local al 

comunei Mândra,
Vazand prevederile art. 19 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 aprobă suplimentarea bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul 
III, anul 2019, cu suma de 13.716.270 lei, 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.
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Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 10 voturi pentru, 1 vot abţinere, 11 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 la H.C.L. Mandra nr. 26/28.06.2019

SUPLIMENTARE BUGET IN SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 
VENITURI

SUPLIMENTARE BUGET IN SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI

42.02.65: Finanţare program naţional de dezvoltare locala : +13.560.190 lei
43.31: sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
: +156.080 lei

CHELTUIELI

Cap.70.05.01.71.01.01: Reţele de canalizare si apa,racordări si branşamente in 
com.Mandrajud. Braşov : +13.560.190 Iei

Cap.84.03.01.58.04.02.02: Achiziţie utilaje si echipamente tehnologice pentru 
imbunatatirea serviciilor publice locale com.Mandrajud.Braşov :+156.080 lei

Preş 
Boeriu C


