ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMTINA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

Nr. 82 din 24.09.2018

Privind rectificarea bugetului local al comunei Ion creangr.

Consiliul local al comunei Ion Creangajudetul Neamt ;
Examinand adresa ANAF nr.25614 117.09.2018, referatul d- nei Ec. Segneanu Rodica
, inregistrat subnr.8043 din 17.09.2018 ,Expunerea de motive nr.8044 din 17.09.2018
a Primarului comunei Ion Creanga, prin care aproba rectificarea bugetului local al
comunei Ion Creangd .
Tinand seama de prevederile :
- Legii nr. 273 12006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi
completarile ulterioare ;
- Legii nr.212018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- H.C.L nr. 10 din16.02.2018 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2018,
cu modificarile si completarile ulterioare ;

-

O.U.G nr.7812018 cu privire la rectificareabunetului de stat pe anul2018;
Decizia nr. 130 din12.09.2018 a Sefului Administratiei aA.J.F.P.Neamt;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local
In temeiul dispozitiilor art.36 alin(4) lit."a",art.45,alin(2),lit"a" si ale art.l 15 alin (1) ,
lit."b" din Legea administraJiei publice locale nr.2l512001,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare:

HOTARASTE

Art. I

rectificarea bugetului local
2018 ,conform anexei laprezenta.
Se aprobd

al

:

comunei Ion Creangd pentru anul

Art.2 Primarul comunei IonCreangd , jude{ul Neamt ,prin compartimentele din
cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotdrdri.

Art.3

Secretarul comunei va comunica prezenta instituliilor si persoanelor

interesate

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
IRIMIA GHEQRG

Contrasemn eaza ptr. Legalitate

SECRETAR

NITA MIHAELA

.

ANEXA

A)SE MAJOREAZA CAPITOLUL DE VENITURI A BUGETULUI LOCAL cu suma de

:

+ 59 mii lei

LSe majoreaza capitolul04.02.04-Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
: 64 mii lei
locale, cu suma de
2. Se diminueaza capitolul04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit, cu suma de = 5 mii lei

B)SE MAJOREAZA CAPITOLUL DE VENITURI A BUGETULUI LOCAL cu suma de :+59 mii lei
- Capitolul 66.02.50.50 , art.20.02- Sanatate , ptr reparatii dispensar uman , cu suma de : 25 mii lei ,
- Capitolul '10.06.06.20.01.30 Locuinte , servicii si dezvoltare publica, bunuri si materiale pentru buna
: 25 mii lei,
functionare ( achizitie lampi stradale ), cu suma de
: 9 mii lei ,
- Capitolul 67 .02.03.02.20.11Cultura , recr. si religie ,achiz.carti ptr.biblioteca, cu suma de

C)SE RECTIFICA BUGETUL LOCALDE LA UN CAPITOL LA ALT CAPITOL BUGETAR.

DE

LA CAPITOLUL

I.SANATATE 66.02.50, art.7l.0l.0l -Alte activitati in
domeniul sanatatii -constructii , cu suma de :
= - 52,2

mii

lei

LA CAPITOLUL

Ll Transporturi 84.02.03.01 art.71.0l.0l ptr. obiectivul de
investitiiModernizare D.C79 din D.J 207 C ,cu suma de:
= + 52.2

mii lei

