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                                                           H O T Ă R Â R E 

                                             privind rectificarea bugetului local    
 
        Având în vedere: 
         -Referatul de aprobare cu nr.2.975 din 25 iunie 2021 al domnului Bezi George 
Dorin,primarul comunei,precum și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local; 
         -Decizia Administrației județene a finanțelor publice Bihor nr.11/22.06.2021;   
         -Raportul de specialitate  cu nr.3.042 din 25 iunie 2021  și avizul comisiei de 
specialitate a consiliului local, 
         Ţinând seama de prevederile art.20 alin.(1) lit.c) și ale art.82 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
          În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(2) li.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) ,art.139  alin.(3) 
lit.a) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 
          Consiliul local al comunei Chișlaz  
 

                                            H O T Ă R Ă Ș T E  :   
 

         Art.1.-  Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei,după cum urmează: 
                               
a)Venituri  total  =     168,48 mii lei 

11.02.06  Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale          168,48 mii lei  
                                                                                                                         
b)Cheltuieli  total  =   168,48  mii lei 

 

Cheltuieli Secțiunea  de dezvoltare                                                            + 168,48  mii lei 

 
Cap. 70.50 Alte cheltuieli în domeniul locuințelor (GAL Bihor)                     168,48 mii lei 
         55.01.42 Transferuri din bugetul local către asociații de dezvoltare intercomunitară 
                                                                                                                           168,48 mii lei                           
        Art.2. – Se validează modificările bugetului local aduse prin Dispoziția Primarului 
comunei  nr.83 din 16 iunie 2021,după cum urmează:                                                                
a)Venituri                                =  83,00 mii lei. 

11.02.02.Sume  din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate  = +83,00 
mii lei. 

b)Cheltuieli                                = 83,00 mii lei. 

Secțiunea de funcționare          = 83,00 mii lei. 
Cap.65.01.04 Învățământ               83,00 mii lei. 
       59.01.     Burse                        83,00 mii lei. 
   Din care:Școala gimnazială nr.1 Chișlaz                                     27,00 mii lei.  
                  Școala Gimnazială “Miskolczy Karoly” Mișca            56,00 mii lei.    

 



              Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
primarul comunei și referentul contabil. 
              Art. 4. - Prezenta  hotărâre se comunică : 
                           - Instituţiei Prefectului -  judeţul Bihor ; 

                     - Compartimentului finanțe,contabilitate și administrativ.              
                      
                 Președinte de ședință, 
                   Marinel Ioan Chiș          
                                                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                                          Secretar general, 
                                                                                                              Ioan  Tiriteu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.41 din 25 iunie   2021. 
 


