
 
                        JUDEŢUL  BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ    
 

 

 

                                              H O T Ă R Â R E 
                                       privind rectificarea bugetului local    
 
                       Analizând Expunerea de motive cu nr.3.860  din 23 iulie 2018 a domnului 
Kosztandi Mihai,primarul comunei,privind rectificarea bugetului local,   
                       V zând Raportul de specialitate  cu nr.3.926/26 iulie 2018  precum i raportul 
de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local, 
                      inând seama de prevederile art.20 alin.(1) lit.c) din Legea nr.273/2006 privind 
finan ele publice locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
                       În baza dispozi iilor art. 36 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin.  (4) lit.a), ale art.  
45 şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administra iei publice locale   nr. 215/ 2001 , 
republicat  , 
                       Consiliul local al comunei Chi laz,întrunit în edin  ordinar ,cu  11 
voturi„pentru” din num rul total de 13 consilieri în func ie i 13 consilieri prezen i, 

                                            H O T Ă R Ă Ș T E  :   
    Art.1.-  Se aprob  rectificarea bugetului local al comunei,dup  cum urmeaz : 

                  BUGET  LOCAL 

a)Venituri  (02)       =  1.281,22  mii lei. 

04.02.04  Cote defalcate din impozitul pe venit                               +  176,60 mii lei 
30.50.00  Alte venituri din proprietate                                             +    50,00 mii lei 
43.20.00  Subven ii de la alte administra ii (AFM)                          +  777,43 mii lei 
43.31.00  Sume din bugetul AFIR pentru sus inere proiecte            +    44,26 mii lei 
48.04.01  Sume FEADR în contul pl ilor din anul curent               +  232,93 mii lei 
                  b)Cheltuieli ,din care: 
                                             
Cheltuieli Sectiunea func ionare      =            + 96  ,00 mii lei 

Cap. 51.01.03 AUTORIT I EXECUTIVE = + 16,70  mii lei 

        20.05.30 Alte obiecte de inventar                                                         +    2,20 mii lei 
        20.06.01 Deplas ri                                                                                +    1,00 mii lei 
        20.12.00 Consultan  i expertiz                                                          +  13,50 mii lei 
Cap. 54.05. FONDUL DE REZERVA  = _- 57,00 mii lei 

         20.04  Fondul de rezerva la dispozitia autorita ilor locale                  -   57,00 mii lei   
Cap. 61.50. ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE   + 18,00 mii lei 

         20.01.30  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru functionare       + 18,00 mii  lei 
Cap. 65.50. ALTE  CHELTUIELI  IN DOMENIUL INV MÂNTULUI - 8,00 mii lei 

         20.01.30  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru functionare     +   2,00 mii lei 
         20.02.      Repara ii curente                                                                - 10,00 mii  lei   
Cap.65.04.01  COALA GIMNAZIAL   NR. 1  CHI LAZ = + 6,80 mii lei 

         20.01.03  Incalzit, iluminat si forta motrica                                       +   3,80 mii lei 
         20.30.30   Alte cheltuieli cu bunuri i servicii                                    +  3,00 mii lei 
Cap. 66.50. ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL S N T II              + 3,50 mii lei         
        20.01.03  Incalzit, iluminat i forta motric                                         +   1,50 mii lei                                    
        20.02.      Repara ii curente                                                                 +   2,00 mii lei   
Cap. 67.03.02  CHELTUIELI CU BIBLIOTECA   = + 1,00 mii lei     
          20.02.      Repara ii curente                                                                +  1,00 mii lei   
Cap.67.50.   ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL CULTURII               +13,00 mii lei 

         51.01.01  Transferuri catre institutii publice                                       + 13,00 mii lei 
Cap. 68.50  ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASISTEN EI SOCIALE  = +30,00 mii       
         51.01.01  Transferuri c tre institutii publice (Centrul Samuel)            + 30,00 mii lei 
Cap. 70.05.01 ALIMENTARE CU AP  = + 50,00 mii lei                                   
          20.02.      Repara ii curente                                                                +  50,00 mii lei   
 
 



 
Cap. 70.50  ALTE    CHELTUIELI  IN DOMENIUL  LOCUINTELOR = +10,00 mii lei 
         51.01.01  Transferuri c tre institutii publice                                       +  10,00 mii lei 
Cap. 74. 05  PROTECTIA  MEDIULUI – SALUBRITATE  = + 2,00 mii lei 

         20.01.30  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru func ionare       +    2,00 mii  lei 
Cap.83.03.30  ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL AGRICULTURII   +  10,00 mii lei  
         20.01.30  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru func ionare       +  10 ,00 mii  lei 
 

Cheltuieli în Sec iunea de  dezvoltare:         =    + 801,88 

Cap. 51.01.03 AUTORITATI EXECUTIVE  =  -15,00 mii leui 

        71.01.01  Constructii ( casa pompelor strand)                                         -  15,00 mii lei 
Cap. 65.50. ALTE  CHELTUIELI ÎN DOMENIUL INV MÂNTULUI + 20,00 mii lei 

        71.01.30  Alte active fixe (inclusiv repara ii capitale)                          +   20,00 mii lei 
              ( Reabilitare gard coli ) 
Cap. 70.06.  ILUMINAT  PUBLIC  = + 130,00 mii lei 
         71.01.01  Construc ii                                                                            + 130,00 mii lei 
Cap. 70.50  ALTE  SERVICII ÎN DOMENIUL LOCUIN ELOR.=   + 378,68 mii lei 

         55.01.42  Transferuri din bugetul local c tre asocia ii de dezvoltare intercomunitar         
+   16,60 mii lei 
         58.04.02  Cheltuieli eligibile   (proiect buldoexcavator)                     +  277,19 mii lei 
         58.04.03  Cheltuieli neeligibile  (proiect buldoexcavator)                  +    84,89 mii lei 
Cap. 74.06  CANALIZARE  =    + 518,20 mii lei 

          71.01.01  Constructii                                                                           +  518,20 mii lei 
Cap.83.03.30  ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL AGRICULTURII  =  - 280,00 mii lei 

           71.01.02 Ma ini;echipamente i mijloace transport                           -   280,00 mii lei 
Cap.84.01.03  DRUMURI SI PODURI  =  + 50,00 mii lei 
           71.01.01  Construc ii                                                                          -   160,00 mii lei 
           71.01.30  Alte active fixe (inclusiv repara ii capitale)                       +   210,00 mii lei 
                     (Reabilitare drum spre sta ia de epurare) 
          Suma de 2.636,88 mii lei care a fost aprobat  a fi suportat  din fondul anilor precedenti 
s-a diminuat cu fondul rezultat din contractul de finan are a buldoexcavatorului,  r mânând 
suma de 2.253,54 mii lei 
                      Art.2.-Se aprob  rectificarea bugetului de venituri proprii i subven ii(10) ,dup  
cum urmeaz : 
Buget venituri proprii si subven ii (10)   
Sec iunea de func ionare: 
 a)  VENITURI (10)  = + 20,00 mii lei 

   36.10.50  Alte venituri                                                                        +  20,00 mii lei; 
  
 b)  CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

 Cap.  70.10.04  SERVICII SI DEZVOLTARE  PUBLICA 
   20.01.30  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru functionare      +  20,00 mii  lei; 
 
c).CHELTUIELI SEC IUNEA DE DEZVOLTARE = +  70,00 mii lei 

Cap.  70.10 .04 SERVICII I DEZVOLTARE  PUBLIC  
          71.01.02 . Masini ,echipamente si mijloace transport                        +  70,00 mii lei; 
Suma prev zut  în sec iunea de dezvoltare va fi suportat  din fondul anilor preceden i. 
              Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri se încredin eaz  
primarul comunei i referentul contabil. 
              Art. 4. - Prezenta  hot râre se comunic  : 
                           - Institu iei Prefectului -  jude ul Bihor ; 

                     - Compartimentului contabilitate.                                   
                 Pre edinte de edin , 
                      Gavril Demjen                      
                                                                                           Contrasemneaz , 
                                                                                                 Secretar , 
                                                                                              Ioan  Tiriteu 

Nr.33  din 30 iulie    2018. 
 


