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. 5603/12.12.2016 întocmit de primarul comunei şi biroul
contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului local, conform adreselor cu nr. 18847/
29.11.2016 ,emisa de D.G..R.F.P Timiş, si nr.17879 /14.12.2016 , emisa de C.J .Timiş, privind
alocarea de sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor-salarii,sporuri,contributii la invatamantul preuniversitar de stat,cheltuieli
prevăzute la art.104 ,alin.2 ,lit b ,din legea educaţiei si sume defalcate din TVA respectiv cote
defalcate din TVA alocate pentru echilibrarea bugetelor locale.
Tinand seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget finanţe , administraţie publica
locala, servicii si comerţ, 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 -Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , bugetului local de
venituri proprii si subvenţii, pe anul 2016, dupa cum urmeaza:
la venituri:
- cap. 04.02.04-sume alocate din cote defalcate din impozitul
pe venit
55,75 mii lei;
- cap. 11.02.02-sume defalcate din TVA
213,00 mii lei;
- cap. 11.02.06- sume defalcate din TVA ptr. echilibrarea bugetelor
locale__________________________________252.58 mii lei
TOTAL
521,33 mii lei
la cheltuieli:
-

cap.65.02-10.01-invatamant-cheltuieli de personal
31,00 mii lei;
-20.01-invatamant -bunuri si servicii
30,00 mii lei;
- cap.68.05.02-57.02.01-asistenta sociala -indemnizaţii persoane
cu handicap
152,00 mii lei;
- cap.70.02.50 -alte servicii in domeniul locuinţei,serviciilor si
dezvoltării comunale- 20.02-reparaţii curente
261,00 mii lei;
_______________________________ - 71.01.30-alte active fixe_______________ 47.33 mii lei.
521,33 mii lei
TOTAL

Art.2- Cu 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. 24

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
POPA DUMITRU MARCEL

CONTIMSEMNEAZA
SEORETAR
STANELE IOAN

