ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
__________________________________________________________

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;
Având in vedere prevederile:
Avand in vedere prevederile Legii bugetul de stat pe anul 2017, nr. 6/2017 si Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
Văzând , expunerea de motive nr. 5792 din 21.09.2017, raportul de specialitate a Biroului
contabilitate impozite si taxe locale cu nr. 5794 din 21.09.2017, precum si avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului local Bodești;
In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (4) litera a) si ale art. 45 alin. (2), litera a) din Legea
215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;
HOTARĂȘTE:
Art. 1 Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bodești nr. 37 din
28.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017, conform anexei 1 la prezenta
hotărâre.
Art. 2 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017, conform anexei nr.
1 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Primarul comunei si contabilul primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și
persoanelor interesate.
_________________________________________________________________________

Nr. 81 din 31.10.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.

Preşedinte de şedință,
Burduloi Eugen

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

Anexa nr. 1 la
hotărârea nr. 81 din 31.10.2017 privind
rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe
anul 2017

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2017
Venituri

Suma
rectificată
- mii lei -

Suma din buget
- mii lei -

Capitol
110202 - sume defalcate din TVA
pentru finanțarea cheltuielilor
2278
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor, municipiilor, total din care:
- plata stimulentelor educaționale
acordate copiilor din familii
defavorizate în scopul stimulării
30
participării în învățământul preșcolar,
potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015

2277

29

Cheltuieli

24650257 - cheltuieli asistență socială
învățământ
24540250 - fond de rezervă bugetară
la dispoziția autorităților locale
24650220 - cheltuieli materiale
învățământ
24670259 - alte cheltuieli cultură,
recreere și religie

Preşedinte de şedință,
Burduloi Eugen

Suma
rectificată
- mii lei -

Suma din buget
- mii lei -

Capitol
30

29

35,06

24,06

209

216

55

59

Șef Birou,
Pașcu Mioara

