
                        JUDEŢUL  BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZ   ȘLAZ   

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

                       Analizând Referatul de aprobare cu nr.2.806  din 10 iunie 2020 al domnului 
Kosztandi Mihai,primarul comunei,privind rectificarea bugetului local,  
                       Văzând Raportul de specialitate  cu nr.2.807/10 iunie 2020  precum i raportul și 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,
                       Având în vedere art.IX din Ordonan a de urgen ă nr.29/2020 privind unele ța de urgență nr.29/2020 privind unele ța de urgență nr.29/2020 privind unele 
măsuri economice i fiscal-bugetare, și raportul 
                       În baza dispoziţiilor art. 129 alin.(2) li.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) ,art.139  
alin.(3) lit.a) i ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.57/2019 și raportul ța de urgență nr.29/2020 privind unele ța de urgență nr.29/2020 privind unele 
privind Codul administrativ,
                       Consiliul local al comunei Chi laz ,întrunit în edin ă și raportul și raportul ța de urgență nr.29/2020 privind unele  ordinară,cu  13 
voturi„pentru” din numărul total de 13 consilieri în func ie,ța de urgență nr.29/2020 privind unele 

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

     Venituri  total  =  863,20 mii lei

11.02.06 Sume din TVA pentru echilibrare bugete locale                           =   +593,00  mii lei
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit                                           =    -      1,00 mii lei
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit                =   -     28,00 mii lei
04.02.05  Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit de la  Consiliul Jude eanța de urgență nr.29/2020 privind unele 
Bihor                                                                                                             =  +  292,70 mii lei
35.02.02  Venituri din amenzi  i alte sanc iuni legale                                 =  +      6,50 mii leiși raportul ța de urgență nr.29/2020 privind unele 

Cheltuieli  total  =  863,20 mii lei

Cheltuieli Sec iunea  de func ionare                        291,50  mii leițiunea  de funcționare                        291,50  mii lei țiunea  de funcționare                        291,50  mii lei
Cap. 51.01.03 AUTORITĂ I   PUBLICE                                                              7ȚI   PUBLICE                                                              7  ,90  mii lei  
         20.01.03  Încălzit, iluminat i for a motrică                                                     2,90 mii leiși raportul ța de urgență nr.29/2020 privind unele 
         20.30.30. Alte servicii                                                                                      5,00 mii lei 

CAP. 67.05.03  ÎNTR INERE PARCURI , BAZA SPORTIVĂ  etc.                  ȚI   PUBLICE                                                              7  70,00 mii lei  
         20.02.      Repara ii curente (Baza sportivă)                                                 70,00 mii  lei ța de urgență nr.29/2020 privind unele 
 
Cap.67.50.   ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL CULTURII                         100,00 mii lei  
         59.12   Sus inerea cultelor  (capela Sânlazăr)                                             100,00 mii leița de urgență nr.29/2020 privind unele 

Cap. 68.50  ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASISTEN EI SOCIALEȚI   PUBLICE                                                              7
                                                                                                                              100,00 mii lei
         51.01.01  Transferuri către institu ii publice (Funda ia diaconală a Eriului)  ța de urgență nr.29/2020 privind unele ța de urgență nr.29/2020 privind unele 
                                                                                                                              100,00 mii lei

Cap. 74.02.05  Salubrizare                                                                                       3,50 mii lei



         20.01.30  Alte cheltuieli cu bunuri i servicii pentru func ionare (AFM)       3,50 mii leiși raportul ța de urgență nr.29/2020 privind unele 
                              

Cap.83.03.30  ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL AGRICULTURII              10,10 mii lei     
         20.01.30  Alte cheltuieli cu bunuri i servicii pentru functionare                 10,10 mii leiși raportul 

Cheltuieli în Sec iunea de  dezvoltare:             + 571,70 mii leițiunea  de funcționare                        291,50  mii lei

Cap. 70.02.05  Alimentare cu apă  (ADI Nord-Vest =551,00+10,00)                 561,00  mii lei  
         55.01.42  Transferuri din bugetul local către asocia ii de dezvoltare intercomunitară ța de urgență nr.29/2020 privind unele 
                                                                                                                             561,00 mii lei

Cap. 70.50  Alte cheltuieli în domeniul locuin elor  (GAL Bihor)                         4,70 mii leița de urgență nr.29/2020 privind unele 
         55.01.42  Transferuri din bugetul local către asocia ii de dezvoltare intercomunitarăța de urgență nr.29/2020 privind unele 
                                                                                                                                 4,70 mii lei 

Cap. 74.02.05  Salubrizare    (ADI  Ecolect)                                                          6,00 mii lei
         55.01.42  Transferuri din bugetul local către asocia ii de dezvoltare intercomunitarăța de urgență nr.29/2020 privind unele 
                                                                                                                                 6,00 mii lei

    Art.2. -  Se validează modificările aduse bugetului local aprobate prin
Dispozi ia Primarului comunei cu nr.57/30 martie 2020 ,după cum urmează:ța de urgență nr.29/2020 privind unele 

                  a)Venituri : =  600,00 mii lei;
11.02.05.-Sume defalcate din TVA    = 600,00 mii lei.   

                  b)Cheltuieli :  600,00 mii lei.
Cap.84.01.03 Drumuri i poduriși raportul 
       20.02.00 Repara ii curente          =600,00 mii lei.  ța de urgență nr.29/2020 privind unele 
     
              Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin eazăța de urgență nr.29/2020 privind unele 
primarul comunei i referentul contabil.și raportul 
              Art. 4. - Prezenta  hotărâre se comunică :
                           - Instituţiei Prefectului -  judeţul Bihor ;

                     - Compartimentului finan e,contabilitate i administrativ.             ța de urgență nr.29/2020 privind unele și raportul 
                     
                 Pre edinte de edin ă,și raportul și raportul ța de urgență nr.29/2020 privind unele 
                      Layos Bertalan          
                                                                                                          Contrasemnează,
                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                              Ioan  Tiriteu

Nr.28 din 15 iunie   2020.


