ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA C Î R Ţ A
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 38/2015
cu privire la rectificarea bugetului local general al comunei Cîrţa
pe anul 2015
Consiliul local al comunei Cîrţa judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 19 octombrie 2015.
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.2254/07.10.2015 şi Raportul de
specialitate al compartimentului de contabilitate privind rectificarea bugetului
local propriu al comunei Cîrţa nr.2253/07.10.2015;
- adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr.22566/30.09.2015 și
adresa Consiliului Județean Harghita nr.23811/13.10.2015
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.242/2015 privind
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pe anul 2015;
Luând în considerare Raportul Comisiei pentru activităţi economicofinanciare muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină al Consiliului local
al comunei Cîrţa.
În conformitate cu prevederile art.19 pct.(2) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale
Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, ale Hotărârii Guvernului
nr.638/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;
În temeiul prevederilor art.36 pct.(2) lit.b, pct.(4) litera “a” şi art.45
pct.(2) şi art.115 pct.(1) lit.b din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001/R, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local general al comunei Cîrţa pe
anul 2015, prin majorare cu o sumă totală de 376,41 mii lei atât la venituri, cât şi
la cheltuieli, după cum urmează:
1) se majorează cu suma de 360,41 mii lei în conformitate cu Hotărârea
Consiliul Județean Harghita nr.242/25.09.2015:
VENITURI:
-mii leiDenumirea indicatorului
Sume defalcate din TVA pentru
drumuri (cod 11.02.05)
TOTAL VENITURI

Secțiunea de
dezvoltare
TOTAL

Secțiunea de
dezvoltare
Trim.IV.

360,41
360,41

360,41
360,41

CHELTUIELI:
Denumirea indicatorului
Cheltuieli de capital – art.70
Active nefinanciare art.71
”Transporturi”(cod 84.02) din care:
”Drumuri și poduri”(cod 84.02.03.01):
1).Construcții art 71.01.01
-DC 83
2).Reparații capitale art.71.03 - DC84
TOTAL CHELT.CAPITAL

Secțiunea de
dezvoltare
TOTAL

360,41
201,00
159,41
360,41

-mii leiSecțiunea de dezvoltare
Trim.IV.

360,41
201,00
159,41
360,41

2) bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
proprii și subvenții se majorează cu suma de 16,00 mii lei pentru finanțarea
grădiniței cu program prelungit:
VENITURI:
Denumirea indicatorului
Taxe și alte venituri în învățămînt (cod
33.10.05)
TOTAL VENITURI

Secțiunea de
dezvoltare
TOTAL
16,00
16,00

16,00

CHELTUIELI:
Denumirea indicatorului
Bunuri și servicii – art.20
Cheltuieli material
”Învățământ”(cod 65.02) din care:
(cod
”Învățământ preșcolar”
65.10.03.01)
Hrană pentru oameni art. 20.03.01
TOTAL CHELTUIELI MATERIAL

-mii leiSecțiunea de
dezvoltare
Trim.IV.
16,00

Secțiunea de
dezvoltare
TOTAL

- mii leiSecțiunea de dezvoltare
Trim.IV.

16,00

16,00

16,00

16,00

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul
2015, prin majorare cu suma totală de 360,41 mii lei.
Art.3. Prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita,
AJFP Harghita, Primarul comunei Cîrţa d-ul Gabor Tibor şi Compartimentul
contabil, buget/finanţe, impozite şi taxe locale.
Comuna Cîrţa, la 19 octombrie 2015
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Gabor Janos

Contrasemnează:
Secretar al comunei,
Karda Melania

