
HOTĂRÂREA Nr.45
Din 28 noiembrie 2017

Privind rectificarea bugetului local
Luna NOIEMBRIE 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 de specialitate înregistrat sub nr. 3183 din 23.11.2017 întocmit de
d-na Bogdan Monica, consilier superior compartimentul contabilitate;

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

STZ-3830/22.11.2017privind prevederile Ordonantei 83/2017 pentru rectificarea
bugetului de stat pe anul 2017,a deciziei sefului AJFP Salaj cu nr. SJG-STZ-
3829/22.11.2017 pentru sumele defalcate din TVA pentru cheltuielile
descentralizate pe anul 2017(11.02 ).

-adresa Administratiei Judetene a Finantelor publice Salaj cu nr.SJG-
STZ-3853/17.11.2017privind modificarea sumelor din cota de 18.5% din
impozitul pe venit(040204) si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2017.

-adresa Consiliului Judetean Salaj 14.062/01.11.2017 si HCJ Salaj
129/31.10.2017 privind repartizarea sumei de 43.000 lei din sume defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea programelor de
dezvoltare locala ;

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

-necesitatea virarii unor credite intre capitole pentru a se achita unele
cheltuieli materiale (iluminat public,lemne de foc pentru scoala si primarie) ;

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

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA



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

2017, luna noiembrie , la partea de venituri cu suma de 126.000 lei, iar la partea
de cheltuieli cu suma de 126.000 lei .

Art.2 Sumele se repartizează pe capitole bugetare astfel :

La partea de venituri .......................................................................126.000 lei
04.02.04....................................................................................................15.000 lei
11.02.02.....................................................................................................70.000 lei
11.06.06.....................................................................................................41.000 lei

La partea de cheltuieli......................................................................126.000 lei
Autoritati publice 51.02...................................................49.800 lei
Cheltuieli de personal......................................................................-6000 lei
Cheltuieli materiale........................................................................19.300 lei
Investitii..............................................................................................36.500 lei

Dobanzi 55.02..............................................................................-1.000 lei
Dobanzi..................................................................................................-1.000 lei

Invatamant 65.50........................................................................75.630 lei
Cheltuieli de personal.......................................................................23.000 lei
Hotarari judecatoresti.....................................................................40.000 lei
Cheltuieli materiale..........................................................................10.500 lei
Asistenta sociala 57.02.01 (copii CES)....................................2.130 lei

Asistenta sociala 68.05.02............................................................4.870 lei
Cheltuieli de personal.........................................................................5.335 lei
Indemnizatii handicap..........................................................................535 lei
Ajutor incalzire aj.social................................................................-1.000 lei

Iluminat public 70.02.06............................................................-25.000 lei
Cheltuieli materiale........................................................................-25.000 lei

Drumuri si poduri 84.03.01........................................................21.700 lei
Chelt materiale(deszapezire strazi)................................................15.200 lei
Investitii (pod si dirigentare strazi)...................................................6.500 lei

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ului
OROS CRISTIAN primarul comunei și Bogdan Monica consilier superior,
compartimentul contabilitate.



Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Institutia Prefectului judeţului Sălaj
-Primarul comunei Treznea
- DGFP SĂLAJ
-Compartimentul contabilitate;
-locuitorilor comunei prin afisare ;
-Dosar hotărâri ;
-Dosar de şedintă ;

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZA
ROMITAN CAMIL-VASILE SECRETARUL COMUNEI

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


