ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAMARZANA

HotirArea nr. 21
cu

privire la rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Comunei Cimdrzana,
judelul Satu Mare, pe trimestrul Il, anul 2018
Consiliul Local Cdmlrzana

AvAnd

-

in vedere

Expunerea de motive a primarului,
Legea nr.273/20O6 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi completirile

ulterioare,
- HotarArea nr.9 / 15.02.2078 cu privire la aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieti
al comunei Clmirzana, judelul Satu Mare pe anul 2018 9i aprobarea tistei de
investi[ii,
in temeiul prevederilor art.45 alin.(6J, din Legea nr. ZLS/2001, a administragiei publice
locale, republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

HorARAgrE:

1.

aprobi rectificarea bugetului de venituri ti cheltuieli al Comunei Cimirzana,
judelul Satu Mare, pe trimestrul Il, anul 2018, conform anexei care face parte
integranti din prezenta hotirire.
Art,Z. HotirArea va fi dusi Ia indeplinire de cetre primarul comunei Cimirzana 9i
contabilul primdriei gi se va aduce la cuno$tinli publici prin afigare la sediul
primlriei Cimirzana gi prin publicarea pe pagina de internet a primeriei.
Art.3. HotdrArea se comunicd la: Instituyia Prefectului - Judelul Satu Mare, primarul
Comunei Cimirzana, Compartimentul contabil gi achizigii publice din cadrul
primiriei comunei C5mirzana.
Art.

Se

Cimirzana: 20.06.2018
Pretedinte de gedinli,
co ns ilier,

Contrasemneazi,
Secretar cu atribulii delegate,
Bura Maria-luliana

'.'.-

,/:rLuJ_

Prezenta hotdrare a fost adoptatd cu respectarca prevederilor art. 45 din Legea 215/2001
'I otal consilieri: l0
Prezenli]. T
Absenli: J
Pentru:7

(rl ), modificattr $i completata

impotriv5:0

Abtinere:O

Anexa la HCL nr.21

/2078

Rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Comunei Cimdrzana,
judelul Satu Mare, pe trimestrul ll, anul 2018

Veniturile totale ale bugetului local pe anul 2018 rimAn nemodificate

I.

la

valoarea de 3.040 mii lei.

II.

astfel:

Cheltuielile totale ale bugetului local rimAn la nivelul sumei de 3.242.32

miilei

Rectificarea constd in modificarea pe trimestre a repartizirii veniturilor 9i chettuielilor,
ta

titlut

65.71-O1-OT

invilimAnt - cheltuieli

de capital

trimestrul III in trimestrul II.

-

se aduc 25

mii lei repartizali din

la titlul 51.200108 Autorit5li executive - chettuieti cu convorbirile telefonice este
necesari o suplimentare cu 3 mii de lei care se asiguri prin diminuarea cu 3 mii de lei de la titlul
51.200130 cheltuieli cu bunuri 9i servicii.

SimIrzana: 20.0C,.2078

Pregedr nte de gedin!i,
cons ilier,
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Contrasemneazi,
Secretar cu atribulii delegate,
Bura Maria-luliana
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