
                                        

                                                   

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.1.621 din 14 aprilie 2022 al domnului Bezi George
Dorin,primarul comunei;
         -Raportul  de specialitate   cu nr.1.622 din 14 aprilie  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 totale:                                                                                                 424,00 mii lei  
07.02.01.02 IMPOZIT CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE                               14,00 mii lei
04.02.05    FONDUL LA DISPOZI IA CONSILIULUI JUDE EAN           410,00  mii lei    Ț Ț

Cheltuieli total:                                                                                                 424,00 mii lei

Cheltuieli Sec iunea  de func ionare                                                               424,00 mii leiț ț

Cap. 65.04.01 Învă ământ secundar inferior  coala Mi ca                                  14,00 mii leiț Ș ș
        

20.01.30 Alte cheltuieli cu bunuri i servicii ș          14,00 mii lei

Cap. 67.06.00  Servicii Religioase                                                                             50,00 mii lei  
59.12   Sus inerea cultelor                                                ț                      50,00 mii lei

Cap. 80.01.30 Alte cheltuieli pentru ac iuni generale economice                        360,00 mii leiț
20.12. Consultan ă i expertizăț ș                               360,00 mii lei.

                                                              
           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
                         Gavril Demjen

                                                                                                        Contrasemnează,
                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                              Ioan  Tiriteu

Nr. 21  din 19 aprilie   2022.


