
 
 

 
 

  HOTĂRÂREA Nr.24 
Din 7 septembrie 2018 

  privind rectificarea bugetului local, luna septembrie 2018.                                        

                           

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
întrunit în ședință ordinară 

 
Având în vedere  :  

-Expunerea demotive prezentată de d-ul Oros Cristian primarul 
comunei și Raportul de specialitate prezentat de d-na  Bogdan Monica consilier 
superior, cu nr .2430 din 5.09.2018;               

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

locale , cu modificările și completările ulterioare; 
- adresa Consiliului Judetean Salaj cu nr.12524/31.08.2018 si H.C.J 

Salaj nr.106/31.08.2018 ;                  
            -Tinand cont de necesitatea transferarii unor sume intre articole si aliniate la 
cap.65 Invatamant,pentru buna functionare a activitatilor scolare ; 

- prevederile art.45 din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul 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 septembrie 2018 dupa cum 
urmeaza: 
                         La partea de venituri se rectifica bugetul local astfel : 
                            cap. 11.02.05.........................................................41.270 lei 
                            cap. 43.02.08.........................................................40.000 lei 
                     

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI TREZNEA 

 



 
 
 
 
                        La partea de cheltuieli se rectifica bugetul local astfel :                                                       
                                      Cap. 65.02.03 « Invatamant  -                      0 lei 
                                                         20.01.30     -5.000 lei bunuri si servicii  
                                                         20.02.00     -3.000 lei reparatii curente                    
                                                         20.01.03      8.000 lei iluminat si incalzire 

 
                     Cap. -84.02.03 < Drumuri si poduri >    41.270 lei                                                                   
                    cap   20.01.30   -  41.270 lei deszapezire , bunuri si servicii, 
 
                 cap.  -87.02.50.< Alte actiuni> 20.01.30- 40.000  lei bunuri si servicii  
                                                                           - 40.000 lei bunuri si servicii 

   Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
primarul comunei Treznea, domnul Oros Cristian și compartimentul contabilitate ;. 

Art.3 Prezenta hotarare se  comunica la : 
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj ; 
- DGFP SALAJ ; 
- Compartimentul contabilitate din cadrul primăriei ; 
- Locuitorilor comunei prin afisare; 
- Dosar hotarâri; 
- Dosar de şedinţă  

 
Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza  
PUȘCAȘ IONEL-DOREL                                    SECRETARUL COMUNEI                                
                                                                               BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN 

CONSILIERI PREZENTI :9 
CONSILIERI ABSENTI :- 
VOTURI PENTRI : 9 
VOTURI IMPOTRIVA :- 
 
 


