
HOATĂRÂREA Nr.22
Din 30 iunie 2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
Luna IUNIE 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în ședinț ă ordinara

Avand in vedere :
-prevederile Legii186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 .
-Adresa Consiliului Judetean Salaj cu nr.6672 din 11.05.2015
-HC.J.Salaj nr.46/30.04.2015 privind repartizarea sumelor pentru

desfasurarea activitatilor de inregistrare a circulatiei rutiere pe drumul judetean 108R de pe
raza teritoriala a comunei.

-Contractul de finantare pentru programul national de dezvoltare locala cu
nr.10.218/09.06.2015 incheiat intre Comuna Treznea si Ministerul Dezvoltatii Regionale si
Administratiei Publice cu suma de 400.000 lei pentru asfaltare ulite in Comuna Treznea

-art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu completarile
si modificarile ulterioare;

- art.36,alin.(2) lit.”d” 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;

HORĂRĂȘTE :

Art1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local pe tim.II anul 2015,
cu suma de 400.920. lei la partea de venituri ,iar la partea de cheltuieli 400.920. lei.

(2) Se aprobă virarea sumei de 46.000 lei de la cap.84.drumuri si poduri la
cap.51.02.01 precum si regularizarea intre alticole si alineate pe trim II la cap.65,cheltuieli
de personal, conform desfasuratorului.

Venituri.............................................................................................400.920 lei
Din care:

Programul national de dezv locala 42.65............................................400.000 lei
Subventii 43.08..........................................................................................920 lei

Cheltuieli.........................................................................................400.920 lei

Autoritati publice.........................................................................46.000 lei
Investitii.......................................................................46.000 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA



Invatamant 65.02
Salarii 65.02.03.02.10.01.01.......................................................7.600 lei

65.02.03.02.10.03.01.........................................................-600 lei
65.02.04.01.10.01.11......................................................-1.000 lei
65.02.03.01.10.01.01......................................................-5.000 lei
65.02.03.01.10.03.01.........................................................-500 lei
65.02.03.01.10.03.03.......................................................-500 lei

Drumuri si poduri 84.02.03.01...................................................354.920 lei
Chelt. materiale drumuri.....................................................920 lei
Investitii asfaltare.........................................................400.000 lei
Retragere SF poduri......................................................-46.000 lei

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinteaza d-ul Stanciu
Emanoil-Ionel primarul comunei şi compartimentul de contabilitate din cadrul
primăriei.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia prefectului judetului Sălaj ;
- D.G.R.F.P. Cluj-Napoca - AFP SĂLAJ ;
- Trezoreria Zalău;
- Primarul comunei ;
- Compartimentul contabilitate
- Dosar de şedinţă ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ CONTRASENEAZA
MÎRZA FELICIA SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN

CONSILIERI PREZENTI…………..9
CONSILIERI ABSENTI……………..-
VOTURI PENTRU…………………..9
VOTURI IMPOTRIVĂ……………….-


