
HOTĂRÂREA Nr.23
Din 21 iulie 2015

privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
Luna IULIE 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședinț ă ordinara

Avand in vedere :
- Expunerea de motive prezentata de d-ul Stanciu Emanoil-Ionel primarul comunei și

Raportul de specialitate întocmit de d-na Bogdan Monica , consilier contabil în cadrul
aparatului de specialitate al primarului inreg. Sub nr.1177?2015

- 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 Legii186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 .
-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;
- 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 pe trim.III cu suma de 200.660 lei la
partea de venituri si cu de 200.660 lei la partea de cheltuieli,suma primita pentru lucrari de
investiitii pentru MASURA 322 (after school).

Sumele sunt repartizate astfel :
LA PARTEA DE VENITURI...............................................................200.660 lei

Din care:
subventii de la bugetul de stat 42.20....................................................10.033 lei
fondul european agricol de dezv.45.04.01.........................................190.626 lei

LA PARTEA DE CHLTUIELI.......................................................200.660 lei

Asistenta sociala 68.02.50.50................................................................200.660 lei
Investitii afther school...............................................................200.660 lei

Art.2 Se aprobă regularizarea sumei de 20.042 lei de la cap.51.01.03.85.02.01 la
cap.51.01.03.55.01.18, suma recuperatade la lucrarea – Alimentare cu apă în comuna Treznea
- in urma contolului Curtii de conturi a Romaniei, pentru a putea fi virata la bugetul
Ministerului Dezvoltării Rurale.

Art.3 Se aprobă utilizarea sumei de 30.212 lei, de la bugetul de autofinantate (sursa E)
suma care provine din incasarile pentru arendarea pasunilor din anii anteriori, pentru unele
reparatii curente la fantani si toaletizarea pasunilor comunale, astfel :

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
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Sursa E
Alte chelt.in domeniul agricultuii

83.10.03.30..........................................................................30.212 lei
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredintează d-ul Stanciu Emanoil-

Ionel primarul comunei și d-na Bogdan Monica consilier contabil compartimentul
contabilitate.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia prefectului judetului Sălaj ;
- D.G.R.F.P. Cluj-Napoca - AFP SĂLAJ ;
- Trezoreria Zalău;
- Dosar hotarâri
- 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……………….-


