
                        JUDEŢUL  BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZ   Ș

                                              H O T Ă R Â R E
                                       privind rectificarea bugetului local   

                       Analizând Expunerea de motive cu nr.5.189  din 15 octombrie 2018 a
domnului Kosztandi Mihai,primarul comunei,privind rectificarea bugetului local,  
                       Văzând Raportul de specialitate  cu nr.5.846/15 octombrie 2018  precum iș
raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local,
                      Ţinând seama de prevederile art.20 alin.(1) lit.c) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
                       În baza dispoziţiilor 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  administraţiei  publice  locale    nr. 215/  2001 ,
republicată ,
                       Consiliul local al comunei Chi laz,întrunit în edin ă ordinară,cu  ș ș ț 11
voturi„pentru” din numărul total de 12  consilieri în func ie i ț ș 11 consilieri prezen i,ț

                                            H O T Ă R Ă  T E Ș  :  
    Art.1.-  Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei,după cum urmează:

                  BUGET  LOCAL:

a)  VENITURI           =  + 86 ,00  mii lei

04.02.01  Alocări directe din impozitul pe venit                                          -   53.00 mii lei
04.02.04  Sume alocate din cota de 17,25 % pentru asigurare minim de func ionare ț

 +  130,00 mii lei
11.02.02. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea  cheltuielilor descentralizate pentru CES

+     9,00 mii lei

b)  CHELTUIELI     = + 86,00 mii lei   
 
Buget local (02)     - Sectiunea func ionare      =  ț                                        +   88,00 mii lei

Cap. 51.01.03 AUTORIT  ĂȚ  I EXECUTIVE          =                                      _-  10,00 mii lei
        10,01,01 Salarii bază                                                                          -  15,00 mii lei
        20.05.30 Alte obiecte de inventar                                                      +    2,00 mii lei
        20.06.01 Deplasări                                                                             +    1,00 mii lei
        20.30.30  Alte bunuri i servicii                                                         +    2,00 mii leiș
Cap. 61.05.PROTEC IE  CIVILĂ I CONTRA INCENDIILOR  =Ț Ș            +         3,00 mii lei
         20.01.08  Po ta ,telefon i internet                                                     +   3,00 mii  leiș ș
Cap. 65.50. ALTE  CHELTUIELI  IN DOMENIUL INVATAMANTULUI     =  + 12,00   mii lei
         20.01.03  Incalzit, iluminat si forta motrica                                      +   2,00 mii lei
         20.01.30  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru functionare     +   1,00 mii lei
         57,02,01  Ajutoare sociale în numerar                                               +   9,00 mii lei  
Cap. 67.02,03,07 CĂMINE CULTURALE                                               =    + 75,00 mii lei
         20.02.      Reparatii curente                                                                + 75,00 mii lei
Cap. 70.02.05  ALIMENTARE CU APĂ                                                   =    +  8,00 mii lei
         20.02.      Reparatii curente                                                                +    8,00 mii lei
                               -  Sec iunea de  dezvoltare:           =    - 2ț

  Cap. 65.50. ALTE  CHELTUIELI  IN DOMENIUL INV  Ă ĂȚ  M  Â  NTULUI  =   + 34,00 mii
lei
       71.01.01  Constructii (gard la Chislaz i Mi caș ș )                                   + 74,00 mii lei
       71.01.30  Alte active fixe (inclusiv rep.capitale)                                    - 40,00 mii lei



Cap. 70.02.06.  ILUMINAT  PUBLIC                                =                            -  37,00 mii lei
       71.01.01  Constructii  (extindere la Statie de epurare)                         - 58.00 mii lei
       71.03.00  Repara ii capital aferente activelor fixe                               + 21,00 mii leiț
Cap. 74. 02.05  PROTECTIA  MEDIULUI – CANALIZARE  =                   -  57,00 mii lei
       71.01.01  Construc ii                                                                           -  57,00 mii leiț
Cap. 84.02 Drumuri si poduri                                      =   + 58,00 mii lei
        71.01.30  Alte active fixe (inclusiv reparatii capital)                         + 58,00 mii lei
  (reabilitare drum spre Stația de epurare)

           Art.2. -Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii i subven ii (10),după cumș ț
urmează:

Buget venituri proprii si subven ii (10)  - sec iunea de func ionareț ț ț

  Cap.  70.10  SERVICII SI DEZVOLTARE  PUBLICA       =                            0
         20.01.30  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru funcționare      -   7,00 mii  lei
         20.01.03 Incălzit, iluminat și forța motrică                                        +   3,50 mii  lei
         20,04,04 Dezinfectan i            ț                                                            +   3,30 mii lei
              Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin eazăț
primarul comunei i referentul contabil.ș
              Art. 4. - Prezenta  hotărâre se comunică :
                           - Instituţiei Prefectului -  judeţul Bihor ;

                     - Compartimentului contabilitate.             

                     
                 Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                     Layos Bertalan                   
                                                                                           Contrasemnează,
                                                                                                 Secretar ,
                                                                                              Ioan  Tiriteu

Nr.40  din 18 octombrie    2018.


