
                                         

                                                   
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.4.088 din  22 septembrie 2021 al domnului Bezi George
Dorin,primarul comunei;
         -Decizia Administra iei Jude ene a Finan elor Publice nr.12 din 17 septembrie 2021ț ț ț
privind repartizarea pe unită i administrativ-teritoriale a influen elor la sumele defaclcate dinț ț
taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;  
         -Raportul de specialitate  cu nr.4.087 din 22 septembrie 2021  i avizul comisiei deș
specialitate a consiliului local,
         Ţinând seama de:
          - Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului deț ț
stat pe anul 2021;
          - 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:

       Venituri total:                                                 118,00 mii lei

04.02.01  Cote defalcate din impozitul pe venit                                                   52,00 mii lei 
04.02.04  Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit                     50,00 mii lei

      pentru echilibrarea bugetelor locale
11.02.02  Sume defalcate din TVA                                                                       16,00 mii lei

Cheltuieli total:                                                      118,00 mii lei

Cheltuieli  Sec iunea  de func ionare                                                            118,00  mii leiț ț

Cap. 51.01.03 AUTORITĂ I   PUBLICE                                                          2,00Ț     mii lei  
 20.01.04  Apă,canal,salubritate                                                                2,00 mii lei  
Cap.65.04.01 Învă ământul secundar inferior                                                    26,00 mii leiț



            20.01.30 Alte cheltuieli pentru între inere i func ionare                      26,00 mii leiț ș ț
Din care: coala gimnazială nr.1 Chi laz                                                             8,00 mii leiȘ ș
               coala gimnazială „Miskolczy Karoly” Mi ca                                   18,00 mii leiȘ ș
Cap.65.50 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ÎNVĂ ĂMÂNTULUI    Ț  - 10,00 mii lei  
             20.30.30.Alte servicii                                                                          -10,00 mii lei

Cap. 70.07.00 ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN LOCALITĂ I   30,00 mii leiȚ
 20.12.00 Consultan ă i expertiză                                                         30,00 mii leiț ș

Cap. 74.06.00 CANALIZAREA I TRATAREA APELOR REZIDUALE     30,00 mii lei  Ș
        20.12.00 Consultan ă i expertiză                                                               30,00 mii leiț ș

Cap.84.01.03  DRUMURI SI PODURI                                                             40,00 mii lei
20.12.00 Consultan ă i expertiză                                                          40,00 mii leiț ș

       

              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.52  din 28 septembrie   2021.


