
ROMANIA

JUDETUL NEAMT

coMUNA CrNDE$TI

CONSILIUL LOCAL

noIAnnRe
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Consiliul local al comunei Cindegti , jude[ul Neamt i

Avdnd in vedere prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publice locale ,cu

modificdrile gi completdrile ulterioare gi Legii nr.212018 , Legea bugetului de stat pe anul 2018;

Vizdnd adresa cu nr. 25614 din 17,09.2018 a A.J.F.P. Neam! prin care se modificd sumele

defalcate din TVA gi cotele defalcate din impozitul pe venit, precum gi referatul compartimentului

financiar-contabil prin care se propune rectificarea bugetului local in sensul modificdrii unor

capitole de venituri gi cheltuieli , precum gi proiectul de hotdrdre iniliat in acest sens, auizat

favorabil de cdtre comisiile de specialitate ale consiliului ;

in temeiul dispozi[iilor art. 36 alin (4) litera ,, a" gi ale art. 45 din Legea nr.21512001 a

administra[iei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

HOTARA$TE :

Art.1 : Se rectifici bugetul local pentru anulin curs, dupd cum urmeazd :

a) Ia capitolul venituri totale se prevede suma de 13.747,22nii lei In loc de 13.643,35 mii lei ;

b) la subcapitolul cote din impozitul pe venit se prevede suma de 164 mii lei in loc de 114 mii lei ;

c) la subcapitolul sume alocate in impozitul pe venit se prevede suma de 382 mii leiin loc de 328

mii lei ;

d) la capitolul cheltuieli totale se alocd suma de 13.917,47 mii lei in loc de 13.813,47 mii lei ;

e) la subcapitolul de cheltuieli cu administralia publica locald 51.02,se alocd suma de 1.691,80 mii

lei in loc de 1.581 mii lei ;

f) la subcapitolul de cheltuieli cu biblioteca comunald67.02 se alocd suma de2.528,50 mii lei in
loc de 2.527,40 mii lei ;

g) la subcapitolul de cheltuieli cu asistenla sociald 68.02,se aloci suma de 769,45 mii leiin loc de

747,35 mii lei ;

h) la subcapitolul de cheltuieli proteclia mediului 74.02., se alocd suma de 120 mii leiin loc de

150 mii lei .

Arl.2: Primarul comunei CTndegti , compartimentul finanfe/contabilitate, impozite gi taxe

locale din cadrul Primdriei Cindegti, vor duce la indeplinire prezenta hotdrdre
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