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HOTARAREA NR.29
din 06.07.2016

privind aprobarea rectificarii bugetului
pe anul 2016
Având în vedere prevederile Legii 339/2015, de aprobare a bugetului de stat pe
anul 2016;
Având in vedere prevederile Legii 273/2006, privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii 500/2002 privind finanţele publice , cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin (2), lit. ,,b”, alin (4), lit. ,,a” din
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică
locală republicată cu modificările şi completările ulterioare, adopta prezenta,

HOTARARE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetul local pe anul 2016 cu suma de +25,00
mii lei, buget rectificat 2.607,00 mii lei la partea de venituri, şi 2.946,00 mii lei la
partea de cheltuieli, diferenţa de 339,00 mii lei, se finanţează din excedent din anii
precedenţi, conform anexei 1 , parte integrantă a proiectului de hotărâre.
Art.2. Se aproba modificarea listei de investiţii pentru anul 2016, conform
Anexei 2 parte integrantă a proiectului de hotărâre , prin renuntarea la proiectul “
Servicii de amenajament pastoral” si alocarea sumei de 100 mii lei pentru Sectiunea
functionare prin diminuarea Sectiunii Dezvoltare.
Art.3 Se revine la Hotararea 4 /27.01.2016 prin care excedentul anului 2015 in
suma 339 mii lei se repartizeaza integral pentru Sectiunea Dezvoltare prin alocarea
sumei de 100, mii lei la Sectiunea functionare.

Art.4 Prezenta hotarare se comunica , prin intermediul secretarului
comunei Bucium, in termenul prevazut de lege:
-Institutiei Prefectului- judetul Alba;
-primarului comunei Bucium;
-DGFP Alba;
- Trezoreria Campeni.
Art.5 Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local Bucium, in
sedinta ordinara, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abtineri” si 1 „impotriva”(DavidCenariu Viorel-Gheorghe), din 11 consilieri prezenti.

Presedintele sedintei,
Consilier,
Abrudan Maria

Avizat,
Secretarul comunei,
Jr. David Carmen-Nadia
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RAPORTUL
COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
CONTABILITATE, BUGET- FINANŢE
RECTIFICAREA BUGETULUI
PE ANUL 2016
Având în vedere încasarea unor venituri in plus fata de cele prognozate ,
compartimentul de specialitate contabilitate buget-finanţe, propune rectificarea
bugetului pe anul 2016, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli
,conform anexei 1 la proiectul de hotărâre şi modificarea listei de investiţii pe
anul 2016, conform anexei 2 la proiectul de hotărâre.
Facand analiza la executia bugetului local pe anul 2016 propun majorarea
partii de venituri cu suma de 25 mii lei in baza depasirii incasarilor la finele lunii
iunie 2016 , la urmatoarele surse de venit:
- Cap. 070201- Impozit pe teren pers. Fizice
3,00 mii lei;
- Cap. 070203- Impozit teren extravilan
7,00 mii lei;
- Cap. 160201- Taxa asupra mij. De transport pers. Fizic 4,00 mii lei;
- Cap. 300205- Venituri din concesionari
4,00 mii lei;
- Cap. 330228- Venituri din chelt. De judecata
2,00 mii lei;
- Cap. 350201- Venituri din amenzi
5,00 mii lei;
De asemeni prin renuntarea la proiectul de investitii “ Servicii de
amenajament pastoral”si faptul ca la aceasta data nu a fost efectuata nicio plata
pentru acest proiect propun aprobarea modificarii Listei de investitii initiala cu
suma de 100, 00 mii lei si aprobarea acestei sume pentru finantarea sectiunii de
functionare prin diminuarea fondurilor din excedentul anului 2015 de la
Sectiunea Dezvoltare.
La partea de cheltuieli propun a se aproba suplimentarea finantarii
sectiunii functionare conform Anexei 1 la prezewntul raport.

Consilier ,

Mignea Mirela Elena

