
HOTĂRÂREA Nr.31
Din 25 septembrie 2017

privind rectificarea bugetului local
Luna SEPTEMBRIE 2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
îîntrunit în ședință ordinarăr

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

compartimentului de contabilitate întocmit de d-n Bogdan Monica,consilier superior în
aparatul de specialitate al primarului comunei Treznea, înregistrat sub nr.2490/2017;

- prevederilor Legii 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.
- adresa Administratiei Judetene a Finantelor publice Salaj privind prevederile

Ordonantei 63/2017 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,a deciziei sefului AJFP
Salaj cu nr.4/2017 pentru sumele defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate pe
anul 2017(-11.780 lei ).

-adresa Consiliului Judetean Salaj 11.362/14.09.2017 si HCJ Salaj 106/31.08.2017
privind transferul sumei de 30.000 lei pentru cofinantarea cheltuielilor ocazionate de
organizarea manifestarilor de comemorare a martirilor din 9 septembrie 1940,din localitatea
Treznea;

-Acordul de asociere cu nr.2433/13.09.2017 incheiat intre Consiliul Judetean Salaj si
Comuna Treznea avand ca obiect realizarea lucrarilor de intretinere pe timp de iarna a
drumurilor judetene DJ 108R si DJ108A in suma de 58.800 lei.

- 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 art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Treznea pe anul 2017, luna

septembrie, dupa cum urmeaza:
LA PARTEA DE VENITURI

11.02..............................................................................................-11.780 lei
43.02.08..........................................................................................88.800 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA



LA PARTEA DE CHELTUIELI
Invatamant 65.50..........................................................................300 lei

57.02.01 (tichete gradinita)....................................................300 lei
Asistenta sociala 68.05.02........................................................-12.080 lei

10.01.01.............................................................................-11.400 lei
10.03.01..............................................................................- 1.530 lei
10.03.02....................................................................................-81 lei
10.03.03..................................................................................-528 lei
10.03.04....................................................................................-35 lei
10.03.06............................................................................ .......-82 lei
57.02.01..................................................................................1.576 lei

Drumuri si poduri 84.03.01........................................................58.800 lei
Chelt materiale(deszapezire)...................................................58.800 lei

Alte actiuni 87.50.........................................................................30.000 lei
Chelt.materiale.......................................................................30.000 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 –


