ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA CINDE$TI
CONSILIUL LOCAL

HorARARE
privind rectificarea bugetului local pe anul2017

Consiliullocal al comunei Cinde~ti , judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile Legii nr,273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile
~i completarile ulterioare ~i ale Legii nr, 6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017;
Vazand adresele cu nr, 27298 din 16,11,2017 si, 27763 din 24,11,2017 aleA.J.F,P, Neamt,
privind influentele asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, respectiv a repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunei, referatul compartimentului financiar-contabil prin care se
propune rectificarea bugetului local in sensuI modificarii unor capitole de venituri ~i cheltuieli
precum ~i proiectul de hotarare initiat in acest sens, avizat favorabil de catre comisiile de
specialitate ale consiliului ;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin (4) litera" a" $i ale art, 45 din Legea nr, 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare;

HOTARA$TE:
Art,1 : Se rectifica bugetullocal pelltru anulin curs, dupa cum urmeaza :
a) la capitolul venituri totale se prevede suma de 10,431 mii lei in loc de 10.167 mii lei;
b) la subcapitolul venituri proprii se prevede suma de 588 mii lei in loc de 575 mii lei;
c) la subcapitolul sume alocate din impozitul pe venit se prevede suma de 597 mii lei Tn loc de 557
mii lei;
d) la subcapitolul sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 11.02,02
se prevede suma de 2,026 mii lei Tn loc de 1.811 mii lei;
e) la subcapitolul sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11,02.06 se
prevede suma de 842 mii lei In loc de 846 mii lei;
f) la capitolul cheltuieli totale se aloca suma de 10,537,30 mii lei Tn loc de 10.273,30 mii lei;
g) la subcapitolul cheltuieli pentru administratia publica locala 51,02 se aloca suma de 1.351,10
mii lei Tn loc de 1,337,30 mii lei:
h) la subcapitolul cheltuieli cu ordinea publica ~i siguranta 61 .02, se aloca suma de 47 mii lei Tn loc
de 44 mii lei;
i) la subcapitolul cheltuieli pentru invatamant 65,02, se aloca suma de 4,216 mii lei Tn loc de
4.001 mii lei;
.
j) la subcapitolul cheltuieli cu biblioteca comunala 67,02 se aloca suma de 2.447 mii lei Tn loc de
2,449 mii lei;
k) la subcapitolul cheltuieli transporturi 84,02 se aloca suma de 1,522,20 mil lei Tn loc de
1,488 mii lei;

Art.2 : Structura rectificata a bugetului este redata in anexa la prezenta hotarare.
Art.3: Primarul comunei CTnde~ti , compartimentul finante/contabilitate, impozite ~i taxe locale
din cadrul Primariei CTnde~ti , vor duce la Tndeplinire prezenta hotarare.
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