ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 15
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, etapa AUGUST.

Consiliul local al comunei CIOCANI, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţa ordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016 etapa
AUGUST, iniţiat de primarul comunei Ciocani, dl.Călin Gheorghe;
Având in vedere :
Referatul compartimentului contabilitate nr. 3645/ 25.08.2016 ,prin care se propune rectificarea bugetului
local pe anul 2016, astfel
-la cap 54.02.10 alte servicii generale se diminuează cu 40.000 lei ;
-la cap 51.02.20 se majorează cu 32.000 lei ;
-la cap 67.02.03.07 cămin cultural se majorează art 20.01.30 cu suma de 8000 lei ;
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, etapa august;
Adresa Consiliului Judeţean Vaslui cu nr.9771/09.08.2016 prin care se repartizează Comunei Ciocani suma de
19.291 lei sumă necesară finanţării drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă ,pe anul 2016, suma aprobată prin hotărârea nr. 159/2016;
Având în vedere adresele Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui nr. VSG_STZ_5204/25.08.2016 prin
care se repartizează comunei Ciocani în trim. III 2016 suma de 82 mii lei din sume defalcate din TVA (cap. 11.02.02.)
şi nr. VSG_REG_5282/24.08.2016 prin care se aprobă transferul sumei de 20.000 lei din trim. IV în trim. III la cap.
11.02.02. şi ţinând cont de adresa Şcolii gimnaziale „Teodor Medeleanu” Ciocani nr. 1203 din 10.08.2016 înregistrată
la Primăria Ciocani sub nr. 3474/10.08.2016, prin care solicită transferul sumei de 20.000 lei din trim. IV în trim. III;
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 al comunei Ciocani pe anul 2016, astfel:
VENITURI:
+101.291 lei
Cap. 11.02.02- finanţarea cheltuielilor descentralizate
+82.000 lei
astfel: sume pentru aplicarea prev. Legii nr. 85/2016 , din care :
-5% din valoarea diferenţelor salariale
+7000 lei
-sume pentru pesonalul didactic pensionat pentru perioada
octombrie 2008-13 mai 2011
+75.000 lei
cap.43.02.30 –sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de cae beneficiază copiii cu cerinţe
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă:
+ 19.291 lei

CHELTUIELI -

+101.291 lei

Cap . 54.02. –alte cheltuieli generale
-40.000lei
art.10.01.12
-28.000 lei
art.10.03.01
- 5.000 lei
art 10.03.02
- 1.000 lei
art 10.03.03
- 4.000 lei
art 10.03.04
- 1.000 lei
art 10.03.06
- 1.000 lei
cap. 51.02. – autorităţi publice
+32.000 lei
art 20.01.01
+ 2.500 lei
art 20.01.03
+ 3.000 lei
art 20.01.05
+ 5.000 lei
art 20.01.08
+ 3.000 lei
art 20.01.09
+ 2.500 lei
art 20.01.30
+ 12.000 lei
art 20.06.01
+ 4.000 lei
cap 67.02- cămin cultural
+ 8000 lei
pentru organizarea Zilei “Hramul Satului Ciocani – 8 septembrie 2016”
art 20.01.30
+ 8000 lei
cap 65.02 +101291 lei
art. 10.01.01
+ 63.567 lei
art. 10.03.
+18.433 lei
cap 65.04.01
+19.291 lei
art 57.02.01 -asistenţă socială C.E.S.
+19.291 lei
Art. 2 Se aprobă transferul sumei de 20.000 lei din trim. IV în trim. III , la cap. 11.02.02, astfel :
-10.000 lei reprezeintă cheltuieli personal învăţământ ;
-10.000 lei reprezintă cheltuieli materiale la art. 104 alin 2 lit. b-e;
(2) Detalierea cheltuielilor bugetului local, după prezenta rectificare, este prevăzută în Anexa nr 1 si anexa nr.2 ,
care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de dl.Călin Gheorghe, primarul comunei
Ciocani, prin intermediul compartimentului contabilitate .
Art 4 Prezenta hotarare va fi comunicata Instituţiei Prefectului Vaslui, primarului comunei Ciocani şi
persoanelor interesate.
31 august 2016.
Preşedinte de şedinţă,
Dobrin Valentin Mircea
Contrasemneaza
Secretar, Abaza Iosefina

