
HOTARAREA Nr.19
Din 30 mai 2017

Privind rectificarea bugetului local
Luna MAI 2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședință ordinara

Avand in vedere :
- Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Critian primarul comunei

și Raportul întocmit de d-na Bogdan Monica consilier contabil inregistrat sub nr.
1239 din 25.05.2017

-In baza prevederilor Legii 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.
-art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu

completarile si modificarile ulterioare;
- prevederile art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică;
- prevederilor art.36, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică

locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația

publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare

HOTARĂȘTE :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local prin transferul unor sume la
unele capitole bugetare pentru plata salariilor dupa cum urmeaza, rectificarea
bugetului la capitolul autoritati publice cu suma de 9.867 lei, recuperata de la
Aductiunea de apa si care trebuie rambursata la bugetul de stat precum si
rectificarea bugetului cu suma de 42.050 lei,suma primita pentru proiectul din
Fonduri Europene ,,Reabilitare infrastructura dupa inundatiile din 2010”

Art.2 La partea de Venituri
24A700501850102X......................................................................9.867 lei
48.04.01..........................................................................................39.940 lei
43.31.................................................................................................2.110 lei

Art.3 La partea de Cheltuieli...............................................................0 lei
Autoritati publice 51.01.03.........................................................0 lei
-10.01.01............................................................................2.600 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA



-10.01.12...........................................................................-3.400 lei
-10.03.01................................................................................500 lei
-10.03.03................................................................................300 lei

Invatamant 65.00..................................................................... lei
65.03.01.10.01.01............50 lei 65.03.01.10.01.06.................-50 lei
65.03.01.10.03.01........-800 lei 65.03.01.10.03.04................-100 lei
65.03.02.10.01.01.........100 lei 65.03.02.10.01.06................-100 lei
65.03.02.10.03.01..........-300 lei 65.03.02.10.03.03................-200 lei
65.03.02.10.03.04..........-200 lei 65.04.01.10.01.01................-100 lei
65.04.01.10.01.06..........-300 lei 65.04.01.10.01.11..............2.800 lei
65.04.01.10.03.01.. .......500 lei 65.04.01.10.03.02................-300 lei
65.04.01.10.03.03.........-400 lei 65.04.01.10.03.04.................-100 lei
65.04.01.10.03.04.........-500 lei

Autoritati publice......................................................................9.867 lei
55.01.18.................................................................................9.867 lei

Drumuri si poduri.....................................................................42.050 lei
81.04..................................................................................42.050 lei

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Treznea, domnul Oros Cristian și compartimentul contabilitate ;.

Art.5 Prezenta hotarare se comunica la :
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj ;
- DGFP SALAJ ;
- Compartimentul contabilitate din cadrul primăriei ;
- Locuitorilor comunei prin afisare;
- Dosar hotarâri;
- Dosar de şedinţă
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