
 

                    
HOTĂRÂREA Nr.22 
    Din 30 iulie 2018 

                privind rectificarea bugetului local al comunei Treznea, iulie 2018 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
Întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere : 
 -Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarului comunei 
și Raportul compartimentului contabilitate întocmit de d-na Bogdan Monica 
consilier contabil ,înregistrat sub nr. 2214  din  24.07.2018; 

- prevederile Legii 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018. 
- prevederile art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ; 

           - Tinand cont de necesitatea rectificarii unor sume din bugetul local pentru 
buna functionare a activitatilor de la Comuna Treznea. 
            - Avand in vedere faptul că in luna iunie 2018 s-a recuperat suma de 

17.334,26 lei de la obiectivul de investiții  “ Alimentare cu apa in comuna 

Treznea, judetul Sălaj” in în baza procesului verbal de constatare a Curtii de 

Conturi Salaj ,suma ce trebuie virata la Bugetul MDRAP Bucuresti; 
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public;  
            -prevederile  art.36,alin.(2) lit.”d”  din Legea  nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
            In temeiul art. art.45 din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE  : 
Art. 1 Se aprobă   rectificarea bugetului local,luna iulie, pe anul 2018 dupa 

cum urmeaza: 
 

                    La partea de cheltuieli se rectifica bugetul local astfel : 
 
                      - 51.02.05 « Autoritati publice »    -  48.325 lei 
                                                           10.01.01  -    - 48.340 lei chelt .de personal 
                                                           10.02.06  -   12.330 lei vouchere de vacanta 
                                                           20.01.30  -   37.000  lei bunuri si servicii 
                                                           55.01.18  -   17.335 lei transferuri MDRAP 
                                                           71.01.30  -   30.000  lei investitii (amenajare  
                                                                                            spatiu in fata Primariei) 
 
 
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI TREZNEA 

 



 
 
 
                      -61.50.<Paza si ordine> 20.01.30   -   -17.000 lei bunuri si servicii 

                                                         
                      - 65.02.03 « Invatamant  20.01.30  - 5.000 lei bunuri si servicii 
(lemne) 
                                                                                
                      -67.02.03 « Cultura »                       - 1.170 lei  
                                                           10.01.01   -     438  lei salarii de baza 
                                                           10.02.06   -     730 lei vouchere de vacanta 
                                                           10.03.07   -         2  lei contributii                   

 
-70.02.05.01.<Alimentare cu apa>  -    -9.835 lei 
                                        20.01.30   - 7.500 lei  cheltuieli materiale 

                                                            85.01.02   -   -17.335 lei sume recuperate  
                                                                                                    aductiune de apa 
                      -84.02.03 < Drumuri si poduri >      - 2.340 lei                                                                  
                                                   20.01.30     - 2.340 lei  bunuri si servicii, 
 
                     -87.02.50.< Alte actiuni> 20.01.30   -  -30.000  lei bunuri si servicii 
 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează d-ul 
Oros Cristian primarul comunei și compartimentul contabilitate din cadrul 
primăriei. 

 
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică la:  
- Instituției Prefectului Judeţului SĂLAJ,  
- DGFP SĂLAJ 
- Compartiment  contabilitate,impozite și taxe locale;  
- locuitorilor comunei prin afișare 
- dosar hotărâri 
- Dosar de ședință. 
- pagina de internet www.primariatreznea.ro; 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 PUȘCAȘ IONEL-DOREL       
               

CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                   SECRETAR                    
                                                                        BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

 

Consilieri prezenţi : 9 
Consilieri absenti :- 
Voturi pentru ……...9 
Voturi împotrivă – 
           
 
  

 


