
HOTARÂREA Nr.29
Din 25 septembrie 2015

Privind rectificarea bugetului local
Luna SEPTEMBRIE 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Înrunit în ședinț ă ordinară

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

comunei înregistrat sub nr.4053/2015 și Raportul prezentat de d-na Bogdan Monica,
consilier contabil, înregistrat sub nr.1597/2015

-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;
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică
-Hotararea Consiliului Judetean Salaj cu nr. 95/28.08.2015 pentru rectificarea

bugetului propriu al judetului și al serviciilor publice subordinate Consiliului judetean
Sălaj, pe anul 2015;

- prevederileart.36,alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala republicată, cu modificările și completărila ulterioare ;

În temeiul art. art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala republicată, cu modificările și completărila ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna
septembrie pe trim.III cu suma de 36.900 lei la partea de venituri si cu suma de
36.900 lei la partea de cheltuieli astfel :

Venituri.......................................................................................36.900 lei
Din care:

Sume din TVA 11.05..................................................................21.900 lei
Subventii de la C.J.Salaj 43.02.08............................................15.000 lei

Cheltuieli.........................................................................................36.900 lei

Drumuri si poduri 84.02 .........................................21.900 lei
Chelt.materiale...........................................21.900 lei

Alte actiuni 87.02....................................................15.000 lei
Chelt materiale...........................................15.000 lei

Invatamant......................................................................0 lei
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Art.2 Se aprobă regularizarea unor sume ce reprezinta depășiri de
credite la cheltuielile de personal la cap.65.02- învăț ământ, conform anexei.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinț ează d-ul
Stanciu Emanoil-Ionel primarul comunei și d-na Bogdan Monica consilier contabil.

Art.4 Prezenta hotărîre se comunică la :
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj ;
- DGFP SALAJ ;
- Compartimentul contabilitatedin cadrul primăriei ;
- Locuitorilor comunei prin afisare;
- Dosar hotarâri;
- Dosar de şedinţă ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
GOIA DORIN SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN
CONSILIERI PREZENTI…………8
CONSILIERI ABSENTI………….1
VOTURI PENTRU………………...8
VOTURI IMPOTRIVĂ…………….-



ANEXA LA HCL Nr. 29/25.09.2015

Invatamant 65.00.............................................................................................0 lei
65.02.03.01..............................................................................- 6.285 lei

10.01.01.......................................-2.628 lei
10.01.06..........................................-481 lei
10.03.01.......................................-1.326 lei
10.03.02...........................................700 lei
10.03.03........................................-1.400 lei
10.03.04...........................................-200 lei
10.03.06...........................................-250 lei

65.02.03.02................................................................................-778 lei
10.01.01..........................................2.268 lei
10.01.06..........................................2.268 lei
10.03.01..........................................1.236 lei
10.03.02............................................-800 lei
10.03.03............................................-614 lei
10.03.04............................................-200 lei
10.03.06............................................-400 lei

65.02.04.01..............................................................................7.063 lei
10.01.01..............................................721 lei
10.01.06.........................................-3.000 lei
10.01.11..............................................-12 lei
10.03.01...........................................8.198 lei
10.03.02............................................-800 lei
10.03.03...........................................2.810 lei
10.03.04............................................-500 lei
10.03.06............................................-354 lei
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