ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
__________________________________________________________

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2016

Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;
Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
si completările ulterioare;
Văzând , expunerea de motive nr. 5888/15.11.2016, raportul de specialitate cu nr.
5889/15.11.2016 a Biroului contabilitate impozite si taxe locale, precum si avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului local Bodești,;
Văzând, adresa nr. 41815 din 14.11.2016 a Administrației Județene a Finanțelor Publice
Neamț;
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. 17 din
29.01.2016 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016, cu modificările și completările
ulterioare, conform anexelor 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2016, 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. 50 din 18.11.2016
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 11 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Păvăloaia Mihai
Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

Anexa nr. 1 la
hotărârea nr. 50 din 18.11.2016 privind
rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe
anul 2016

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2016

1. Venituri
Suma din buget
-mii lei-

Capitol
110202 – sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor
Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizatiile si alte drepturi salariile in bani, stabile
prin lege, precum si contributiile aferente acestora

Suma rectificată
-mii lei-

1663

1714

1110

1161

2. Cheltuieli
Suma din buget
-mii lei-

Capitol
24650210 Cheltuieli personal
învățământ

1135

Suma rectificată
-mii lei1186

Preşedinte de şedință,
Păvăloaia Mihai
Șef Serviciu contabilitate, financiar, impozite și
taxe locale,
Pașcu Mioara

