
  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL ARCHIŞ 
                                                               
                                                              HOTĂRÂREA  nr.62 
                                                                      din  23.08.2019 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al comunei Archiş  
pe anul 2019  

 
         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru extraordinară în data de 
23.08.2019, ora 900 , fiind prezenţi un număr de  9  consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul 
consilierilor consiliului local fiind de 11. 
 
            AVÂND ÎN VEDERE : 

 
      Proiectul de hotărâre inițiat de d-l  primar interimar Horhat Pavel - Nelu şi avizat favorabil de 
comisia de specialitate a Consiliului Local ; 
      Prevederile art. 19 alin (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările 
şi completările ulterioare ; 
       Prevederile Legii nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019 ; 
       Prevederile art.129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 
       Votul ,, pentru ” a 9 consilieri. 
 
         În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
 

       Art.1.   Se aprobă la partea de venituri la cap.43.02.34  ,,Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 
finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte 
funciară (finanţarea II) ”  în sumă de 38.000 lei . 
      Art.2.   Se aprobă la partea de cheltuieli la cap.51.02.01.03.20.30.30 ,,Administraţie (Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii)  38.000 lei . 
      Art.3. Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat constituie anexă şi face parte integrantă din 
prezenta hotărâre .   
      Art.4.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-l  primar interimar Horhat 
Pavel - Nelu  şi d-na Bene Mioara, inspector în cadrul Compartimentului Contabilitate    . 

      Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică: 

       - Instituţiei Prefectului – judeţul Arad . 
       - Administraţiei Finanţelor Publice Arad , . 
       - Primarului comunei Archiş 
       - Compartimentul Contabilitate 
       -  Se afişează la panoul publicitar. 
       - Se anexează la dosarul special de şedinţă.          
                                                                                                     
 
                
                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                             
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            p.SECRETAR 
     CONSILIER 
                       FAUR  PAVEL                                                                      MÎRNEA MARIA 
                 


