
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAMARZANA

HotirArea nr. 30
cu privire la rectificarea bugetului de venituri ti cheltuieli al Comunei Cimirzana,

jude;ul Satu Mare, pe trimestrul III, anul 201.8

Consiliul Local Cimdrzana

Avind in vedere
- Expunerea de motive a primarului,
- Legea nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi completdrile

ulterioare,
- Hotararea nr.9/75.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieti

al comunei Cimdrzana, iudegul Satu Mare pe anul 2018 gi aprobarea listei de
investi!ii,

in temeiul prevederilor art.45 alin.[6), din Legea nr. 2ls/2007 a administra]iei publice
locale, republicati, cu modificlrile gi completirile ulterioare,

HoTARA$rE:

Art' 1. se aprobi rectificarea bugetului de venituri $i cheltuieli a[ Comunei cimrrzana,
judelul Satu Mare, pe trimestrul III, anul 2018 conform anexei parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2. Hoterarea va fi dusi la indeplinire de citre primarul comunei cimirzana gi
contabilul primdriei gi se va aduce la cunottinti publici prin afigare la sediul
primiriei Cimirzana gi prin publicarea pe pagina de internet a primiriei.

Art' 3. Hotirirea se comunici la: Institulia prefectului - Judelul Satu Mare, primarul
comunei cimirzana, compartimentul contabilitate gi achizi;ii publice din cadrul
primiriei comunei Cimirzana.

Cimirzana: 07.08.2018

Pregedinte de gedinfi,
consilier,

Contrasemneazi,
Secretar,
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Prezenta hotidre a fost adoptate cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 (rl.), modificaE $i mmplerata
Total consilieri: l0 Prezenii: 7 Absenfi: 3 pentru: ? impotriva: 0 Ablinere: 0
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Anexa la HCL nr. 30 / 2018

Rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Comunei Cimlrzana,
judelul Satu Mare, pe trimestrul III, anul 201g

veniturile totale ale bugetului local pe anul 2018 se majoreaza pana cu 20 mii lei pe seama
veniturilor proprii, pana la nivelul de 3.525 mii lei . Se modifica si repartizarea bugetului pe
trimestre, respectiv se aduc 50 mii lei din trimestrul IV in trimestrul III .

cheltuielile totale ale bugetului local se majoreaza cu 20 mii lei pana la nivelul sumei de
3.727 ,32 mii lei si la fel ca si pe partea de venituri se aduc 50 mii lei din trimestrul IV in
trimestrul I II.

Rectificarea consta in:

La titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL- Autoritati publice si actiuni exteme este necesara
alocarea de credite suplimentare,T0 mii lei pentru.

Majorarea creditelor se lace prin:
- diminuarea acestora cu 50 mii lei pe trimestrul IV si aducerea pe trimestrul III si
- prin majorarea cu 20 mii lei pe seama veniturilor proprii.

La titlul II BUNURI SI SERVICII, sumele necesare au fost asigurate prin realocarea lor conform
anexei l-
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