
                                         

                                                   
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

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

        Având în vedere:
         -proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local ini iat de primarul comunei; ț
         -Referatul de aprobare cu nr.3.685 din 25 august 2021 al domnului Bezi George
Dorin,primarul comunei;
         -Hotărârea Consiliului jude ean Bihor nr.147 din 15 iulie 2021 privind repartizarea peț
unită i  administrativ-teritoriale  a sumei de 27.134  mii  lei,reprezentând fond la dispozi iaț ț
Consiliului jude ean;  ț
         -Raportul de specialitate  cu nr.3.720 din 25 august 2021  i avizul comisiei  deș
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 temeiul 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 privindș ț ț
Codul administrativ,
          Consiliul local al comunei Chi laz ș

                                            H O T Ă R Ă  T E Ș  :  

         Art.1.-  Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei,după cum urmează:

                   a)   BUGET  LOCAL:
Venituri  total  =     296,00 mii lei
 04.05.00 Sume din fondul la dispozi ia Consiliului judetean pentru anul 2021   280,00 mii leiț
 07.02.01.01 Impozit clădiri persoane fizice                                                          + 6.00 mii lei
16.02.02.02 Impozit mijloace transport persoane juridice                                   + 10,00 mii lei

Cheltuieli  total  =   296,00  mii lei

Cheltuieli  Sec iunea  de func ionare                                       + 206,00  mii leiț ț

Cap. 51.01.03 AUTORITĂ I   PUBLICE                                                         Ț  + 16,50 mii lei  
20.01.03 Încălzit ,iluminat                                                                                   + 18,00 mii lei
20. 01.04 Apă, canal ,salubritate                                                                          +   1,00 mii lei
20. 06.01 Deplasări                                                                                               +  1,50 mii lei
20.25.00 Cheltuieli judiciare i extrajudiciare                                                       -  4,00 mii leiș

Cap. 54.05 ALTE  SERVICII  PUBLICE GENERALE                                        -  5,00 mii lei  
50.04 Fond rezervă bugetară la dispozitia autorită ilor locale                              -  5,00 mii leiț



CAP. 61.50  ALTE  CHELTUIELI  ÎN DOMENIUL ORDINII                           + 2,50 mii lei   
20.01.08 Cheltuieli cu telefon , po ta,internet, etc.                                               + 2,50 mii leiș
CAP.65.04.01 coala Chi laz                                                                                +8,00 mii leiȘ ș
20.01.07 Transport cadre didactice ( coala Chi laz)                                             +8,00 mii leiș ș

CAP.65.50 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ÎNVĂ ĂMÂNTULUI   Ț  - 63,00  mii lei      
20.01.03 Încălzit ,iluminat                                                                                   +  1,00 mii lei
20.02.  Reparatii curente                                                                                     -100,00 mii lei
20,12. Consultan ă i expertiză                                                                           + 35,00 mii leiț ș
20.30.30. Alte servicii( coala Mi ca)                                                                  +10,00 mii leiș ș
59.01.00  Burse                                                                                                    -   9,00 mii lei  

CAP. 67.02.50  ALTE  CHELTUIELI ÎN DOMENIUL CULTURII I RELIGIEIȘ
                                                                                                                          +   100,00 mii lei  
59.12   Sus inerea cultelor  ( biserica reformată Mi ca)                                   + 100,00 mii leiț ș

Cap. 68.CHELTUIELI CU ASISTEN A SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE    0Ț
10.01.01 Cheltuieli de personal –salarii bază                                                     - 20,00 mii lei
57.01.02 Indemniza ii persoane cu handicap                                                     + 20,00 mii leiț

Cap. 68.50  ALTE CHELTUIELI  CU  ASISTEN A  SOCIALĂ                 Ț  + 30 ,00 mii lei  
51.01.01 Transeruri între institu ii (Funda ia diaconală a Eriului)                   +  30,00 mii leiț ț

Cap. 74.02.05  SALUBRIZARE                                                                       +  30,00 mii lei  
 20. 01.30  Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare                  +  20,00 mii leiș ț ș ț
 20.01.05 Combustibil ,lubrifian i                                                                    +  10,00 mii leiț
                         
Cap. 80.01.30  ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITĂ I  ECONOMICE     Ț  + 25,00 mii lei  
20,12. Consultan ă i expertiză   ( trand)                                                         + 25,00 mii leiț ș ș

Cap. 84.03.03.  STRĂZI                                                                                    + 62,00 mii lei  
20.02.  Reparatii curente                                                                                  + 62,00 mii lei

Cheltuieli în Sec iunea de  dezvoltare:                               +  90,00 mii leiț

CAP.65.50 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ÎNVĂ ĂMÂNTULUI Ț  + 20,00  mii lei      
58.01.03  cheltuieli  neeligibile  program  FEDR-Cre terea  numărului  de  utilizatori  aiș
aplica iilor digitale  în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chi lazț ș
                                                                                                                           +20,00 mii lei
Cap. 70.05  ALIMENTARE CU APĂ                                                              + 38.48 mii lei         
 72.01.01  Participare capital social al societă ilor comerciale                         +38.48 mii leiț

Cap. 70.50  ALTE CHELTUIELI  ÎN DOMENIUL LOCUIN ELOR        Ț  - 168.48 mii lei  
 55.01.42  Transferuri din bugetul local către asocia ii                                  - 168.48  mii leiț

Cap. 74.02.05  CANALIZARE                                                                        + 200,00 mii lei  
71.01.01  Construc ii                                                                                      + 200,00 mii leiț

 b)BUGETUL DIN VENITURI PROPRII I SUBVEN IIȘ Ț

SEC IUNEA DE FUNC IONARE Ț Ț



CHELTUIELI 
Cap. E67.03.07 Cămine culturale                                                                            + 2,00 mii lei  
20.01.03 Încălzit ,iluminat                                                                                     + 2,00 mii lei

Cap.E 70.04  SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ                                       - 2,00 mii lei  
20.01.05 Combustibil ,lubrifian i                                                                           + 2,00 mii leiț
20.04.04 Dezinfectan i                                                                                           + 2,00 mii leiț
20.01.30 Alte cheltuieli pentru între inere i func ionare                                      -  6,00 mii leiț ș ț

SEC IUNEA DE  DEZVOLTAREȚ
Cap 83.03.30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii                                           + 51,64 mii lei  
71.01.30 Alte active fixe                                                                                     + 51,64 mii lei

          c)  Se aprobă utilizarea excedentului din anii preceden i pentru acoperirea  cheltuielilorț
din sec iunea de dezvoltare . ț

              Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin eazăț
primarul comunei i referentul contabil.ș
              Art. 3. - Prezenta  hotărâre se comunică :
                           - Instituţiei Prefectului -  judeţul Bihor ;

                     - Compartimentului finan e,contabilitate i administrativ.             ț ș

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

Nr.45 din 31 august   2021.


