
 
R O M Â N I A 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA 
                        JUDEŢUL  IAŞI  
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   .39. 
privind  aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, 

pe luna august 2018 
 

Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018  a  bugetului de stat pe anul 2018; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002  privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 5/14.02.2018 a Consiliului local al comunei Strunga,  judeţul 

Iaşi, cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe anul 
2018;  

Având în vedere referatul nr.2919/23.08.2018 întocmit de doamna Olan Valentina – consilier 
(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi , cu privire la 
necesitatea modificării   bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga , judeţul Iaşi, pe luna august 
2018; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, cu 
privire la aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna 
august 2018; 

Având în vedere avizele  Comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului local al comunei 
Strunga,judeţul Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna august 
2018; 

Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”b” şi  alin.4,  lit.”a”  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei  publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 , alin. 1 şi art. 115, alin.1 , lit.”b” din Legea  nr. 215/2001  a administraţiei publice 
locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E   : 
 

Art.1. – Aprobă modificarea  bugetului propriu  al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
pe luna august 2018, după cum urmează: 
 Venituri:                                            Mii lei Ron                                                                                                                                                                                                                 
Denumirea veniturilor Cod Trim.III 

Influienţă+/- 
TOTAL  INFLUENŢĂ 
VENITURI 

            
 

 
+611,72 

Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 +4.50 
Sume din bugetul A.F.I.R. pt. proiecte P.N.D.R.2014-2020 43.02.31 +180,74 
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.04.01 +426,48 
Venituri  din prestari servicii(sursa E) 33.10.08 +7,00(scoala) 

 
 Cheltuieli :                     Mii lei Ron  
Denumirea  cheltuielilor Cod Trim.III 

Influienţă+/- 
Autorităţi publice 51.02 -39,00 
Salarii de bază 10.01.01 -2,60 



Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii 10.03.06 +2,60 
Încălzit, iluminat, forţă motrică 20.01.03 +27,00 
Apa, canal, salubritate 20.01.04 -5,00 
Piese de schimb 20.01.06 +1,00 
Material şi pres. serv. cu caracter funcţional 20.01.09 +20,00 
Alte bunuri şi servicii pt. întreţinere şi funcţionare 20.01.30 +5,00 
Reparaţii curente 20.02 -100,00 
Chirie bibliotecă 20.30.04 +3,00 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 +10,00 
Învăţământ    65.02 +10,00 
Încălzit, iluminat, forţa motrică 20.01.03 +16,00 
Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 -8,00 
Piese de schimb  20.01.06 +1,00 
Material şi prest. serv. cu caracter funcţional 20.01.09 +1,00 
Reparaţii curente 20.02 +10,00 
Alte active fixe(inclusiv reparaţii capitale) 71.01.30 -10,00 
Alte obiecte de inventor(sursa E) 20.05.30 +5,00 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii(sursa E) 20.30.30 +2,00 
Cultura, recreere şi religie 67.02 +4,50 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 +4,50 
Asigurări şi asistenţă socială 68.02 0,00 
Salarii de bază 10.01.01 -5,00 
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 +5,00 
Alte servicii în dom. locuinţelor, serv. şi dezv. comunală 70.50 +39,00 
Construcţii  71.01.01 +39,00 
Agricultură, silvicultură,piscicultură şi vânătoare 83.02 -10,00 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 -10,00 
Transporturi 84.02 +607,22 
Finanţare naţională 58.04.01 +180,74 
Finanţare externa nerambursabilă 58.04.02 +426,48 
TOTAL  INFLUENŢĂ 
CHELTUIELI  

 +611,72 

 
Art.2. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi şi compartimentul financiar-contabil vor  aduce la 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. - Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta hotărâre, 

primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Strunga ,precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi  -  Serviciul control 
legalitate acte şi contencios administrativ. 

Dată astăzi 27.08.2018 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 

SARAFINCIANU  GHEORGHE  
 

Avizat pentru legalitate ,  
Secretar comună,  

URECHE  COSTEL 


