ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr. 63
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, etapa noiembrie
Consiliul local al comunei CIOCANI, judeţul Vaslui, întrunit în şedință ordinară;
Luand in dezbatere expunerea de motive cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017
etapa noiembrie, întocmită de primarul comunei Ciocani, dl.Calin Gheorghe;
Avînd în vedere adresa Agenției Județene a Finanțelor Publice nr. 8767/23.11.2017, prin care
comunică repartizarea sumelor defalcate din TVA (cap. 11.02.02.) a sumei de 12.000 lei în trim. IV , a
cap. 65.02. –Învățămînt – titlul 10- astfel:
-cheltuieli privind salarii , sporuri ,indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege ,
precum și contribuțiile aferente acestora;
-cheltuieli privind hotărîri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învațamînt
preuniversitar de stat;
Adresa Școlii gimnaziale „ T. Medeleanu “sat Ciocani nr. 1574/27.11.2017 , înregistrată la
Primaria comunei Ciocani sub nr. 5097/27.11.2017;
Avand in vedere :
Raportul comisiei de specialitate;
Referatul compartimentului financiar contabil nr. 508/27.11.2017, prin care comunică că este
necesară rectificarea bugetului local pe anul 2017, astfel;
VENITURI:
-la cap. 11.02.02. se majorează cu 12.000 lei;
CHELTUIELI
-la cap 65.02. se majoreaza cu 12.000 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 al comunei Ciocani pe anul 2017, etapa
noiembrie , astfel:
VENITURI:
-la cap. 11.02.02. se majorează cu 12.000 lei;
CHELTUIELI
-la cap 65.02. – cheltuieli de personal învățămînt se majoreaza cu 12.000 lei, astfel:
Art. 65.03.01
alin 10.01.01
-1659 lei
alin 10.01.06
-395 lei
alin 10.03.01
+598 lei
alin 10.03.02
- 244 lei
alin 10.03.03
+ 24 lei
alin 10.03.04
- 39 lei
alin 10.03.06
-28 lei
art. 65.03.02
alin 10.01.01.
+2459 lei
alin 10.01.06
- 4088 lei
alin 10.01.11
- 984 lei
alin 10.03.01
- 1017 lei

alin 10.03.02
- 244 lei
alin 10.03.03
+ 72 lei
alin 10.03.04
- 49 lei
alin 10.03.06
-283 lei
art. 65.04.01
alin 10.01.01
+19.985 lei
alin 10.01.06
- 1712 lei
alin 10.01.10
+ 130 lei
alin 10.01.11
-1379 lei
alin 10.03.01
+2133 lei
alin 10.03.02
- 102 lei
alin 10.03.03
- 900 lei
alin 10.03.04
- 109 lei
alin 10.03.06
- 169 lei
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de dl.Calin Gheorghe, primarul
comunei, prin intermediul compartimentului financiar- contabil .
Art 3. Prezenta hotărîre se va comunica Institutiei Prefectului si altor persoane interesate și va
afișată pe site-ul Primăriei Ciocani.
29 noiembrie 2017
Președinte de ședință
Budeanu Ion
Contrasemnează,
Secretarul, Abaza Iosefina

