ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.17
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, etapa septembrie

Consiliul local al comunei CIOCANI, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţa ordinară ;
Avand in vedere :
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, etapa
septembrie;
Referatul comisiei pentru activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină;
Referatul compartimentului financiar contabil nr.4297 / 20.09.2016, si referatul contabil al Şcolii. Ciocani nr.
1419/26.09.2016 prin care se propune rectificarea bugetului local şi bugetului de venituri proprii , pe anul 2016,
astfel:
-la cap 51.02 .10 cheltuieli de personal, autoritati publice se majorează cu 27000 lei ;
-la cap 51.02.20 cheltuieli materiale se majorează cu 6.000 lei ;
-la cap 68.02.10 cheltuieli de personal cu asistenta sociala se majorează cu suma de 46000
lei ;
- la cap 68.02 57 indemnizatii persoane cu handicap se majorează cu suma de 5000 lei;
-la cap 65 02 ,cheltuieli cu transportul cadrelor didactice se majorează cu suma de 13.000
lei, si cu 6.339,36 lei din venituri proprii.;
-la cap 70.02.06 cheltuieli cu iluminatul public se majorează cu suma de 13.000 lei ;
Referatul directorului Şcolii gimnaziale CIOCANI ,prin care solicita asigurarea sumei platii abonamentelor
cadrelor didactice in suma aproximativa de 15.000 lei;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.-a-, art. 45 alin. 2, litera -a- din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 -(1) Se aproba rectificarea Bugetului local , pe anul 2016, astfel:
VENITURI buget local

36.02.32.02-sume provenite din finantarea
bugetului anilor precedenti
40.10.15.01 sume utilizate de administraţia
publică locală
din excedentul anilor precedenti
30.10.05.30 - alte venituri din concesiuni
si inchirieri
CHELTUIELI

Cap . 51.02.

VENITURI
buget. venituri
proprii
+ 115.467 lei

+6339,36 lei
+3750 lei

2589,36 lei
+115.467 lei

+ 33.000lei

CHELTUIELI
buget venituri
proprii

art.10.01.01
art 20.01.30
cap 68.02 asistenta sociala
art 10.01.01
art 10.03.01
art 10.03.03
art 57.02.01
cap 65.02
20.01.07 transport cadre didactice
cap 65.03.01
art 10.01.01
cap 65.04.01
art.10.03.01
cap 65.10 venituri proprii
art.20.01.30
cap 70.02.06 cheluieli cu iluminatul public

+27.000 lei
+ 6000 lei
+ 46.000 lei
+ 42.000 lei
+ 2.000 lei
+ 2.000 lei
+ 5000 lei
+ 13.000 lei
- 6000 ,00lei
+ 6000,00 lei
+ 6.339,36 lei
+ 6.339,36 lei
+13.000 lei

cap 70.02.05 alimentare cu apa
art 71.01.01
+115.467 lei
cap 84.02 55 -transferuri de la asociatii de dezvoltare
- 40.000 lei
cap 84.02 71- cheltuieli de capital pentru drumuri
+ 40.000 lei
art 70.50.04 fond de rezerva
-110.000 lei
(2) Detalierea cheltuielilor bugetului local,si bugetului de venituri proprii , după prezenta rectificare, este
prevăzută în Anexa nr 1 si 1a si anexa nr.2 si 2a ,si anexa 3 care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de dl.Călin Gheorghe, primarul comunei
Ciocani, prin intermediul compartimentului contabilitate .
Art 3. Secretarul comunei Ciocani va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului si altor persoane
interesate
29 septembrie 2016.

Preşedinte de şedinţă,
Darie Ionel
Contrasemnează,
Secretarul comunei Ciocani
Abaza Iosefina
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