
HOTĂRÂREA Nr.37
Privind rectificarea bugetului local

Luna NOIEMBRIE 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședinț ă ordinară

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

comunei, Raportul de specialitate intocmit de d-na Bogdan Monica, consilier
principal in aparatul de specialitate al primarului comunei Treznea inregistrat sub
nr.1906/2015

-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;
-adresa Consiliului Judetean Salaj cu nr.15508/29.10.2015 .
-Hotararea consiliului Judetean Salaj cu nr. 130/28.10.2015 pentru

repartizarea sumei de 20.000 lei din Sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale.

-adresa Consiliului Judetean Salaj cu nr.16120/10.11.2015 .
-Hotararea consiliului Judetean Salaj cu nr. 141/10.11.2015 pentru

repartizarea sumei de 97.000 lei astfel:
-sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile

comunale..11.02.05…….34.000 lei.
-cote din TVA pentru achitarea arieratelor conform legii precum si pentru

programe de dezvoltare…11.02.06….63.000 lei
-decizia 9/02.11.2015 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice

Salaj privind repartizarea pe unitati administrative a sumelor din TVA pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor(110202)conform Anexei
nr. 4 la din O.UG. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetara de stat pe anul 2015:

-chelt.de personal invatamant…..4.000 lei
-chelt.materiale invatamant……..3.800 lei
-hotarari judecatoresti…………..14.000 lei

-decizia 10/02.11.2015 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Salaj privind repartizarea pe unitati administrative a sumelor din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale(110206)conform Anexei nr. 5 la din O.UG. 47/2015 cu
privire la rectificarea bugetara de stat pe anul 2015:

-sume din TVA…11.02.06……….56.000 lei
- art.36,alin.(2) lit.”d”si art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia

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

republicată cu modificările și completărila ulterioare ;

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA



HOTĂRÂREA :

Art.1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Treznea pe anul
2015, trim.IV cu suma de 194.800 lei la partea de venituri si cu suma 194.800 lei la
partea de cheltuieli.

(2) Se aprobă aprobarea retragerea unor credite de la iluminat public si
repartizarea acestora la autoritati publice .

Venituri........................................................................................194.800lei
Din care:
sume din TVA pt chelt descentralizate 11.02.02....................21.800 lei
sume din TVA pentru drumuri 11.02.05.................................54.000 lei
sume din TVA pentru echilibrare buget 11.02.06.................119.000 lei

Cheltuieli.........................................................................................194.800 lei

Autoritati publice 51.01.03.............................................139.000 lei
-chelt.de personal..........................................................28.564 lei
-chelt.materiale..............................................................47.436 lei
-investitii.........................................................................63.000 lei

Invatamant 65.00..............................................................21.800 lei
-chelt de personal.............................................................4.000 lei
-chelt.materiale.................................................................3.800 lei
-hotarari judecatoresti....................................................14.000 lei

Iluminat public................................................................- 20.000 lei
-chelt.materiale...........................................................- 20.000 lei

Drumuri si poduri 84.02 .................................................54.000 lei
-chelt.materiale.............................................................20.000 lei
-investitii........................................................................34.000 lei

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinț ează d-ul Stanciu
Emanoil-Ionel primarul comunei și d-na Bogdan Monica consilier contabil.

Art.3 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…………….-


