
HOTARÂREA Nr.9
Din 24 martie 2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
Luna MARTIE 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședinț ă ordinara

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

înregistrat sub nr.4017/2015;
- Raportul prezentat de d-na Bogdan Monica, consilier contabil în cadrul primăriei

Treznea inregistrat sub nr.351/23.03.2015
-prevederile Legii186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 .
-Adresa Consiliului Judetean Salaj cu nr.2655 din 02.03.2015
-HC.J.Salaj nr.11/27.02.2015 privind repartizarea sumelor pentru intretinere pe timp

de iarna a drumurilor judetene Transa II 2014/2015 pe drumul judetean 108R de pe raza
teritoriala a comunei.

-adresa Directiei Generale a Finantelor Salaj cu nr.4959/20.03.2015 privind transferul
sumei de 13.000 lei din trim IV in trim I,suma necesara pentru plata hotararilor judecatoresti
pentru cadrele didactice de la scoala Treznea.

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

- art.36,alin.(2) lit.”d”si art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicată cu modificarile și completările ulterioare,

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

HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Treznea pe trim.I cu suma

de 23.000 lei la partea de venituri si cu aceeasi suma la partea de cheltuieli.
LA PARTEA DE VENITURI
Venituri................................................................................................23.000 lei

Din care:
Subventii 43.02.08..................................................................................23.000 lei

Drumuri.........................................................................25.000 lei
Sume din TVA 11.02.02 trim.I trim.IV

13.000 lei -13.000 lei
LA PARTEA DE CHELTUIELI

Cheltuieli...........................................................................................23.000 lei
Trim.I trim.IV

Invatamant 65.02 13.000 -13.000 lei

ROMÂNIA
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Salarii 65.04.01.10.01.01 13.000 -13.000 lei

Drumuri si poduri 84.02.03.01.....................................................23.000 lei
Investitii.........................................................................23.000 lei

Art.2 Se aprobă virarea sumei de 13.000 lei reprezentand plati hotarari judecatoresti
din trim.IV in trim.I precum si regularizarea intre alticole si alineate pe trim I conform
anexei.

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

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Institușț ia Prefectului judetului Sălaj;

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
CRISTE NICOLAE SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN

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


