ROMANIA
JUDEŢUL TIMiS
COMUNA CARPINiS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului locai pe anul 2015
Consiliul Locai ai Comune» Cărpimş;

Având în vedere referatul nr. 4733 /17.11.2015 întocmit de primarul comunei şi biroul
contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a bugeti
local de venituri proprii pe anul 2015, in urma adreselor cu nr.14191/09.11.2015, emisa de Consiliu
Judeţean Timiş si adresa cu nr.24272/09.11.2015, emisa de D.G.R.F.P.Timis, privind repartlz^oa
sumelor defalcate din TV A , pe trimestrul IV-2015;
Tinand seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget finanţe , administraţie publica
locala, servicii si com erţ, administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea
teritoriului si urbanism din cadrul consiliului local;
In temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186 /30.12.2014;
In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publ
locale,cu modificările si completările ulterioare;
Corespunzător art. 27,art. 36 alin. (1) si alin.(4) lit. a) şi art.45 din Legea administraţiei publ
locale nr. 215/2001 , republicata ,cu modificările si completările ulterioare , adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 -Se aproba rectificarea bugetul local de venituri si cheltuieli, bugetul local de veni
proprii, pe anul 2015 , dupa cum urmeaza:

la venituri'.
-cap. 11.02.02.-sume defalcate din TVA ptr.finantarea
270,20 mii lei;
cheltuielilor descentralizate
-cap. 11.02.06- sume defalcate din TVA ptr.echilibrarea
bugetelor locale
296,00 mii lei.
-cap.42.02.65-finantare P.N.D.L___________________________ 3.119,00 mii lei;

TOTAL

3.685,20 mii Iei

la cheltuieli:
- cap. 65.02.03- 10.01-cheltuieli de personal-invatamant
(hotarari judecătoreşti)
- cap. 65.02.03- 20.01.30-alte bunuri si servicii -invatamant
-cap.68.02.05.02-asistenta sociala in caz de invaliditate
- cap.70.02.50 - 20.02-reparatii curente
____________71.01.30-alte active fixe
TOTAL

248,20 mii lei;
13,00 mii lei;
9,00 mii lei;
-100,00 mii lei;
3.515,00 mii lei;

3,685,20 mii lei.

ROMÂNIA
JUDEŢUL T1MÎS
COMUNA CARPINiS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului focal pe anul 2015
Consiliul Local al Comune: Cărpimş;

Având în vedere referatul nr. 4733 /17.11.2015 întocmit de primarul comunei şi biroul
contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a bugeti
local de venituri proprii pe anul 2015, in urma adreselor cu nr.14191/09.11.2015, emisa de Consiliu
Judeţean Timiş si adresa cu nr .24272/09.11.2015, emisa de D.G.R.F.P.Timis, privind repartiza ca
sumelor defalcate din TV A, pe trimestrul IV-2015;
:
Tinand seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget finanţe , administraţie publica
locala, servicii si com erţ, administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea
teritoriului si urbanism din cadrul consiliului local;
In temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186 /30.12.2014;
In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publ
locale,cu modificările si completările ulterioare;
Corespunzător art. 27,art. 36 alin. (1) si alin.(4) lit. a) şi art.45 din Legea administraţiei publ
locale nr. 215/2001 , republicata ,cu modificările si completările ulterioare , adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 -Se aproba rectificarea bugetul local de venituri si cheltuieli, bugetul local de veni
proprii, pe anul 2015 , dupa cum urmeaza:

la venituri.
-cap.l 1.02.02.-sume defalcate din TVA ptr.finantarea
cheltuielilor descentralizate
-cap.l 1.02.06- sume defalcate din TVA ptr.echilibrarea
bugetelor locale
-cap-42.02.65-finantare P.N.D.L__________________

296,00 mii lei.
3.119,00 mii lei:

TOTAL

3.685,20 mii lei

270,20 mii lei;

la cheltuieli:
- cap. 65.02.03- 10.01-cheltuieli de personal-invatamant
(hotarari judecătoreşti)
- cap. 65.02.03- 20.01.30-alte bunuri si servicii -invatamant
-cap.68.02.05.02-asistenta sociala in caz de invaliditate
- cap.70.02.50 - 20.02-reparaţii curente
____________71.01.30-alte active fixe
TOTAL

248,20 mii lei;
13,00 mii lei;
9,00 mii lei;
-100,00 mii lei;
3.515.00 mii lei;

3.685,20 mii lei

