
  JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ

Chișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
C.I.F.5398331

Telefon:0259/362569;fax:0259/362695;
e-mail:primaria.chislaz@cjbihor.ro

                                    webb.www.chislaz.ro
                                         

                                                   

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

                       Analizând Referatul de aprobare cu nr.5.722 din 14 decembrie 2020 al
domnului Bezi George Dorin,primarul comunei,privind rectificarea bugetului local i Adresași Adresa
Administra iei jude ene a finan elor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
                       Văzând Raportul de specialitate  cu nr.5.651 din 14 decembrie 2020  precum iși Adresa
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 Hotărârea Guvernului nr.1044/7 decembrie 2020 privind
alocarea  unei  sume din Fondul de rezervă bugetară la  dispozi ia   Guvernului,prevăzut  înției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
bugetul de stat pe anul  2020,pentru unele unită i/subdiviziuni administrativ-teritoriale i aleției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  și Adresa
Hotărârii Guvernului nr.1100 din 17 decembrie 2020, privind alocarea unei sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispozi ia  Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul  2020,pentruției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
unele unită i/subdiviziuni administrativ-teritoriale;ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
                       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.57/2019și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
privind Codul administrativ,
                       Consiliul local al comunei Chi laz ,întrunit în edin ă și Adresa și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,   ordinară,

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

                              
a)Venituri  total  =     487,53 mii lei
11.02.06  Sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozi ia guvernului(40+350) ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
                                                                                                                         +390,00  mii lei
42.05       Planuri i reglementări de urbanism                                                +   24.53 mii leiși Adresa
43.31       Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinere proiecte              +   73,00 mii lei
b)Cheltuieli  total  =   487,53  mii lei

Cheltuieli Sec iunea  de func ionare                                                    + 312,00         mii leițiunea  de funcționare                                                    + 312,00         mii lei țiunea  de funcționare                                                    + 312,00         mii lei

Cap. 51.01.03 AUTORITĂ I   PUBLICE                                                       - 42,00 mii leiȚI   PUBLICE                                                       - 42,00 mii lei
       CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                       - 42,00 mii
lei
10.01.01  Salarii bază                                                                                           -  23,00 mii lei
     01.12  Indemnizatii plătite unor persoane din afara unită ii                            -  18,00 mii leiției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
     03.07 Contribu ie  asiguratorie                                                                        -    1,00 mii leiției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
        BUNURI I SERVICII                                                                                  -    0,00 mii leiȘI SERVICII                                                                                  -    0,00 mii lei
 20.01.03 Încălzit ,iluminat                                                                                   -    4,00 mii lei
      01.05 Carburan i, lubrifian i                                                                          +    5,00 mii leiției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
      01.08 Posta, telefon,internet                                                                          +    2,00 mii lei



      06.01 Deplasări                                                                                              -     3,00 mii lei

Cap. 54.05 ALTE  SERVICII  PUBLICE GENERALE                                     - 4,00 mii lei
     20.30.30 Alte bunuri i servicii                                                                        -4,00 mii leiși Adresa

CAP. 61.50  ALTE  CHELTUIELI  ÎN DOMENIUL ORDINII                        - 4,00 mii lei   
        20.01.30  Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare              - 4,00 mii leiși Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  

CAP.65.50 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ÎNVĂ ĂMÂNTULUI  + ȚĂMÂNTULUI  +   7,00    mii lei    
     20. 01.30  Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare             +  23,00 mii leiși Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
     20.02.  Reparatii curente                                                                              -  16,00 mii lei

CAP.66.50 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIULSĂNĂTĂ II                  -   3ȚĂMÂNTULUI  +   ,00    mii lei    
     20. 01.30  Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare             -   3,00 mii leiși Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  

CAP. 67.03  BIBLIOTECA                                                                               -   1,50 mii lei       
     20.13   Pregătire profesională                                                                     -    1,50 mii lei

CAP. 67.02.03  CĂMINE CULTURALE                                                     +    12,00 mii lei  
         20.02.  Repara ii curente din care :                                                        -   18,00 mii leiției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
         01.30  Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare              +  30,00 mii leiși Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  

CAP.  67.02.05  CHELTUIELI  ÎN DOMENIUL SPORTULUI(teren sport)
                                                                                                                       + 120,00 mii lei
       20.02.  Repara ii curente                                                                         + 120,00 mii leiției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  

Cap. 68.05  CHELTUIELI  CU  ASISTEN A  SOCIALĂ  persoane cu handicap ȚĂMÂNTULUI  + 
                                                                                                                        + 40   ,00 mii lei  
          57.02.01 Ajutoare sociale numerar                                                      +  40,00 mii lei

Cap. 70.06   ILUMINAT  PUBLIC                                                                  -   5,50 mii lei  
         20.01.03 Încălzit ,iluminat                                                                     -    3,00 mii lei
              01.30  Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare         -    2,50 mii leiși Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  

Cap. 70.50  ALTE CHELTUIELI  ÎN DOMENIUL LOCUIN ELOR       -   5 ȚĂMÂNTULUI  +   ,00 mii lei           
              01.30  Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare           -   5,00 mii leiși Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  

Cap. 74.02.05  SALUBRIZARE                                                                     +  10,00 mii lei  
        20. 01.30  Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare        +  10,00 mii leiși Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  

 Cap. 74.02.06  CANALIZARE                                                                         -  4,00 mii lei  
        20. 01.30  Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare           -  4,00 mii leiși Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
                            
Cap. 84.03.01  DRUMURI I PODURI                                                      ȘI PODURI                                                        + 192,00 mii lei  
       20 01.30  Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare         -    13,00 mii leiși Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
       20.02  Repara ii curente                                                                         + 205,00 mii leiției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  

Cheltuieli în Sec iunea de  dezvoltare:                                                +  175,53,00 mii leițiunea  de funcționare                                                    + 312,00         mii lei
Cap. 70.50  ALTE CHELTUIELI  ÎN DOMENIUL LOCUIN ELOR    +  24,53ȚĂMÂNTULUI  +    mii lei           
         71.01.30  Alte active fixe (PUG)                                                       + 24,53 mii lei 

Cap. 74.02.05  CANALIZARE                                                                      + 151,00 mii lei  
         71.01.01  Construc ii                                                                           + 151,00 mii leiției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  



              Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin eazăției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
primarul comunei i referentul contabil.și Adresa
              Art. 3. - Prezenta  hotărâre se comunică :
                           - Instituţiei Prefectului -  judeţul Bihor ;

                     - Compartimentului finan e,contabilitate i administrativ.             ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  și Adresa
                     
                 Pre edinte de edin ă,și Adresa și Adresa ției județene a finanțelor publice Bihor nr.13747/21.12.2020,  
                     Mihai Kosztandi          
                                                                                                          Contrasemnează,
                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                              Ioan  Tiriteu

Nr.58 din 21 decembrie   2020.


