ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CARPINIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;

Având în vedere referatul nr. 4901/24.10.2016 întocmit de primarul comunei şi biroul
contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului lo cal, conform adresei cu
nr. 14759/22.09.2016 ,emisa de D.G..R.F.P Timiş, privind alocarea de sume defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor-salarii,sporuri,contributii
la invatamantul preuniversitar de stat si in urma analizei execuţiei bugetare din 24.10.2016.
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 2016 nr.339/2015;
In conformitate cu prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările si completările 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 completările ulterioare , adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:
Art. 1 -S e aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , bugetului local de
venituri proprii si subvenţii, pe anul 2016, dupa cum urmeaza:
la venituri:

cap. 04.02.01-cote defalcate din impozitul pe venit
cap. 11.02.02-sume defalcate din TVA__________

+100,00 mii lei;
+20.00 mii lei:

TOTAL

+120,00 mii lei.

la cheltuieli:

cap.65.02-10.01 -cheltuieli de personal -invatamant
cap.70.02.50 - 20.01.06- piese de schimb
20.01.09-materiale cu caracter funcţional
20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii
20.19 -contributii alte administraţiei publice

TOTAL

+20,00 mii lei;
- 40,00 mii lei;
- 20,00 mii lei;
- 40,00 mii lei;
+200.00 mii lei:
+120,00 mii Iei

K

Art. 2 -C u ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi
biroul contabilitate.
Art. 3- Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţia Prefectului judeţului Timiş;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-D.G.F.P. Timiş;
-Administraţiei Financiare Jimbolia;
-biroului contabilitate;
-locuitorilor comunei prin afişare.
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Nr. 19

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
POPA

#

CONTRASEMNEAZA

