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HOTĂRÂREA Nr.27
privind rectificarea bugetului local

Luna IULIE 2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședință ordinară

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

și Raportul compartimentului de conabilitate 1829 din 26.07.2017 întocmit de d-
na Bogdan Monica, consilier superior compartimentul contabilitate;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea;
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public;

- prevederile 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;
- art.36,alin.(2) lit.”d”si art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia

publica locala, rtepublicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂȘTE :

Art.1 (1)Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Treznea pe anul
2017, luna iulie la partea de venituri cu suma de 54.900 lei și la partea de
cheltuiali cu suma de 54.900 lei

(2) Suma provenita de la venituri proprii in urma recalcularii
Impozitului pe cladiri de la persoane juridice (S.C.Ecoraniro SRL Treznea-47.000
lei ) si a unor procese verbale de amenzi (7.900 lei) astfel :
Venituri...........................................................................................54.900 lei
Imp.pe cladiri persoane juridice 07.01.02........................................47.000 lei
Venituri din amenzi si alte sanct.35.01.02.........................................7.900 lei
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Cheltuieli.......................................................................................54.900 lei
Autoritati publice 51.01.03..................................................54.900 lei

10.01.01.........................................................................................31.801 lei
10.01.12...........................................................................................9.564 lei
10.03.01...........................................................................................9.248 lei
10.03.02............................................................................................................85 lei
10.03.03........................................................................................................3.355 lei
10.03.04.............................................................................................................29 lei
10.03.06..........................................................................................................762 lei

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ului
OROS CRISTIAN primarul comunei și Bogdan Monica consilier superior,
compartimentul contabilitate.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Institutia Prefectului judeţului Sălaj
-Primarul comunei Treznea
-Compartimentul contabilitate;
-locuitorilor comunei prin afisare ;
-Dosar hotărâri ;
-Dosar de şedintă ;

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZA
CRISTE NICOLAE SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN
Consilieri prezenţi : 9
Consilieri absenti :-
Voturi pentru …….9
Voturi împotrivă –


