ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CARPINIS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;

Având în vedere referatul nr.4488/27.10.2015 întocm it de prim arul com unei şi biroul
contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a bugetului
local de venituri proprii pe anul 2015, in urm a analizei contului de execuţie bugetara , pe trimestrul IV;
Tinand seam a de raportul Comisiei pentru problem e de buget fm ante , adm inistraţie publica
locala, servicii si c o m e rţ, adm inistrarea domeniului public si privat al com unei, amenajarea
teritoriului si urbanism din cadrul consiliului local;
In tem eiul Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186 /3 0 .12.2014;
In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările si com pletările ulterioare;
Corespunzător art. 27,art. 36 alin. (1) si alin.(4) lit. a) şi art.45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 , republicata ,cu modificările si com pletările ulterioare , adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 - S e aproba rectificarea bugetul local de venituri si ch e ltu ie li, bugetul local de venitul
p ro p rii, pe anul 2015 , dupa cum urmeaza:

la venituri:
-cap. 03.02.18-impoz. pe venit din transferul proprietăţilor
imobiliare
-cap. 04.02.01-cote si sume defalcate din im pozitul pe venit
-cap. 07.02.02.03-im pozitul pe terenul extravilan
-cap. 16.02.02.01-taxa ptr mijloacele de transport-pers. fizice
-cap. 35.02.01-venituri din amenzi________________________
TOTAL
la cheltuieli:
- cap.51.02.03-10.01-cheltuieli de personal-autoritati publice
20.01.09-cheltuieli cu caracter funcţional
20.01.30-alte bunuri si servicii

10,00 mii lei;
100,00 mii lei;
50.00 mii lei;
10.00 mii lei;
10.00 mii lei;
180,00 mii lei
60.00 mii lei;
10.00 mii lei;
20.00 mii lei;

5.00 mii lei;
-cap. 67.02.03.02-cheltuieli de personal-biblioteca
-cap. 67.02.03.07-20.01.03 -cheltuieli privind energia electrica 10.00 mii lei;
-30,00 mii lei;
- cap.67.02.03.07-20.05.30-obiecte de inventar
- cap. 65.02.03- 20.02-reparatii curente -invatam ant

20,00 mii lei;

-cap.68.02.05.02-asistenta sociala in caz de invaliditate

15,00 mii lei;

