
                                         

                                                   
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:         
         -Referatul de aprobare cu nr.5.226 din 10 decembrie 2021 al domnului Bezi George
Dorin,primarul comunei;
         -Raportul de specialitate  cu nr.5.230 din 10 decembrie 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:

Venituri total:                                                 538,02 mii lei
11.02.02 Sume din TVA pentru finan area cheltuielilor descentralizate               -28,00 mii leiț
11.02.06 Sume din TVA pentru echilibrare bugete locale                                    317,00 mii lei
42.02.34 Subven ii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuin ei            89,70 mii leiț ț
04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozi ia Consiliului jude ean             159,32 mii leiț ț
Cheltuieli total:                                              538,02 mii lei

Cheltuieli Sec iunea  de func ionare                                                                353,62 mii leiț ț

Cap. 51.01.03 Autorită i publice                                                                          ț  30,00  mii lei  
 10.01.01  Salarii de bază                                                                            20,00 mii lei  

20.30.30. Alte servicii                                                                                10,00 mii lei

Cap. 65.04.01 Învă ământ secundar inferior  coala Chi laz                                 ț Ș ș  0,00 mii lei  
           20.01.03 Încălzit,iluminat,for ă motrică                                                     -3,00 mii leiț
           20.01.07 Transport                                                                                      -3,60 mii lei
          20.01.08 Po tă, telecomunica iiș ț                      -1,74 mii lei
          20.06.01 Deplasări interne                      -2,00 mii lei
          20.01.30 Alte bunuri i servicii ș                      10,34 mii lei

Cap. 65.50.0 Alte cheltuieli în domeniul învă ământului                                    -19ț  ,00 mii lei  
          57.02.01 Ajutoare sociale în numerar                                                        -12,00 mii lei
          57.02.03 Tichete de gradini ă                                                                      -7,00 mii leiț



Cap.67.50.   Alte cheltuieli în domeniul culturii                                                        2,60 mii lei  
         59.12   Sus inerea cultelor                                                ț             2,60 mii lei

Cap. 68.02.05 Asisten ă socială în caz de boli i invalidită i                                  ț ș ț  -5,00 mii lei  
        10.01 Cheltuieli salariale în bani                        -5,00 mii lei

Cap.68.15.Ajutor social                                                                                            85,70 mii lei  
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar                                                         85,70 mii lei

  
 Cap.84.01.03  DRUMURI SI PODURI                                                              259,32 mii lei

20.12.00 Consultan ă i expertiză                                                             100,00 mii leiț ș
20.01.30 Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare             159,32 mii leiș ț ș ț

Cheltuieli în Sec iunea de  dezvoltare:                                   184,40 mii leiț

  Cap.67.05.03   Între inere parcuri, zone verzi, baze sportive                            ț  127,40 mii lei  
         71.01.01.Construc iiț         127,40 mii lei

Cap. 70.02.05  Alimentare cu apă                                                                          57,00  mii lei  
         72.02.01  Participare la capitalul social al societă ilor comerciale             57,00  mii leiț

              Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin eazăț
primarul comunei i compartimentul finan e.contabilitate i administrativ .ș ț 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
                                     Viorel Horgoș

                                                                                                              Contrasemnează,
                                                                                                              Secretar general,
                                                                                                                   Ioan  Tiriteu

Nr.64  din 16 decembrie   2021.


