ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA
Hotărârea nr. 23
cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cămărzana,
județul Satu Mare, pe trimestrul II, anul 2017
Consiliul Local Cămărzana
Având în vedere
 Expunerea de motive,
 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
 Hotarârea nr.15/17.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare pe anul 2017 și aprobarea listei
de investiții,
În temeiul prevederilor art.45 alin.(6), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cămărzana,
județul Satu Mare, pe trimestrul II, anul 2017, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Cămărzana și
contabilul primăriei și se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet a primăriei.
Art. 3. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul
Comunei Cămărzana, Compartimentul contabilitate şi achiziţii publice din cadrul
primăriei comunei Cămărzana.

Cămărzana: 21.06.2017
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Ioan

Contrasemnează,
Secretar cu atribuții delegate,
Bura Maria-Iuliana

Anexa la HCL nr. 23/2017

I. Veniturile totale ale bugetului local pe anul 2017 raman la nivelul de 3.690,3 mii lei astfel:
II. Cheltuielile totale ale bugetului local raman nemodificate atat pe partea de cheltuieli de
functionare cat si pe partea de cheltuieli de dezvoltare pe trimestru si pe an 2017 la nivelul de 4.246,13 mii
lei, astfel:
-

-

Se retrag credite de pe cap.51. 20 Autoritati executive - cheltuieli de functionare 20 mii lei
51.200103 – chelt cu energia electrica

- 3 mii lei

51.200130 – chelt cu alte bun si serv pt intret si function

-10 mii lei

51.203030 – chelt cu alte bunuri si servicii

- 4 mii lei

se deschid credite pe cap 70.200130 Locuinte, servicii si dezvoltare publica – cheltuieli de
functionare pentru acoperirea cheltuielilor cu intretinerea iluminatului public.
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