
HOTARÂREA Nr.26
Din 27 august 2015

privind rectificarea bugetului local
Luna AUGUST 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 intocmit de d-na Bogdan Monica consilier contabil în cadrul
primăriei comunei Treznea ;

-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;
-decizia nr.4 din 03.08.2015 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor

publice Salaj privind repartizarea pe unitati administrative teritoriale a sumelor din
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor
municipiilor (110202)prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr.20/2015cu
privire la rectificarea bugetara pe anul 2015 cu suma de 72.000 lei(hot.judecatoresti
scoala)

--decizia nr.6 din 13.08.2015 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor
publice Salaj privind repartizarea pe unitati administrative teritoriale a nivelului
maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al
U.A.T.,aprobat prin Ordinul MDRAP/MFP nr.476/922/2015 privind modificarea
anexei la Ordinul 159/38/2015.

-tinand cont ca la cap. de venituri 18.50 alte impozite si taxe,s-a incasat
peste propunerile din bugetul initial pentru anul 2015 cu suma de 5.000 lei.;

- 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;

HOTARĂSTE:

Art.1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim.III cu suma de
77.000 lei la partea de venituri si cu cu suma de 77.000 lei la partea de cheltuieli.

(2) La partea de venituri sumele provin din :
Venituri..............................................................................................77.000 lei

Din care:
Sume din TVA 1106...........................................................72.000 lei
Alte impozite si taxe 18 50..................................................5.000 lei
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(3) La partea de cheltuieli sumele se repartizeaza astfel :
Cheltuieli.........................................................................................77.000 lei

Autoritati publice 510103..................................................5.000 lei
Chelt de personal.................................5.000 lei

Invatamant 650304.........................................................72.000 lei
Chelt.de personal..............................72.000 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……………….-


