ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
__________________________________________________________

PROIECT
Nr. 107 din 20.12.2017

Vizat pentru legalitate,
Secretar,
Jr. Bostan Ionel

PROIECT

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. 7812 din 20.12.2017, raportul de specialitate a Biroului
contabilitate impozite si taxe locale cu nr. 7813 din 20.12.2017, 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 anexelor 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 și Șeful biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și
persoanelor interesate.
_________________________________________________________________________

Primar,
Ec. Barna Marinel

Anexa nr. 1 la
hotărârea nr. ___ din ___.12.2017 privind
rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe
anul 2017
Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2017

Venituri
Capitol

Suma din buget
-mii lei 2490

110202-sume defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor,municipiilor,total
din care;
-finantarea cheltuielilor cu
1517
salariile,sporurilor,indemnizatiile si
alte drepturi salariale in bani
stabilite prin lege,precum si
contributiile aferente acestora din
invatamantul preuniversitar de stat
-finantarea cheltuielilor cu plata
133
hotararilor judecatoresti pentru plata
salariilor in unitatile de invatamant
preuniversitar de stat

Suma rectificata
-mii lei2513

1532

141

Cheltuieli
Suma din buget
-mii lei-

Capitol
24650210- Cheltuieli de personal
invatamant

Primar,
Ec. Barna Marinel

1680

Suma rectificată
-mii lei1703

Șef Birou,
Ec. Pascu Mioara

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNEI BODESTI
PRIMAR
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 7812 din 20.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli
al comunei Bodești pe anul 2017

Conform art. 19 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale bugetele
locale se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor,
sectoarelor, județelor si de Consiliul General al Municipiului București, după caz.

Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. A) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor
aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din
calendarul bugetar.
Având în vedere adresele Inspectoratului Județean Neamț nr. 14606 din 20.12.2017
și nr. 14605 din 20.12.2017 adresate Direcției Județene a Finanțelor Publice Neamț și emailul Direcției Județene a Finanțelor Publice Neamț privind repartizarea sumelor din TVA
reprezentând salarii și hotărâri judecătorești pentru învățământ preuniversitar de stat.

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Bodești aprobat pentru anul 2017, conform celor prezentate mai sus.

Primar,
Ec. Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 7813 din 20.12.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Subsemnata Pascu Mioara Sef birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale în cadrul Primăriei
comunei Bodești prin prezentul raport de specialitate va aduc la cunoștință următoarele:

Conform art. 19 alin.1 si 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale bugetele locale se aprobă de
către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor si de Consiliul General al
Municipiului București, după caz.
Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.
(1) lit. A) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum
şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se
vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bodești prin care s-a expus motivele rectificării bugetului
local, Având în vedere adresele Inspectoratului Județean Neamț nr. 14606 din 20.12.2017 și nr. 14605 din
20.12.2017 adresate Direcției Județene a Finanțelor Publice Neamț și e-mailul Direcției Județene a Finanțelor Publice
Neamț privind repartizarea sumelor din TVA reprezentând salarii și hotărâri judecătorești pentru învățământ
preuniversitar de stat,,

P ropun rectificare bugetului local după cum urm ează :
Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2017
Venituri
Capitol

Suma din buget
-mii lei -

110202-sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 2490

Suma rectificata
-mii lei2513

nivelul comunelor,oraselor,municipiilor,total din care;
-finantarea cheltuielilor cu salariile,sporurilor,indemnizatiile si alte drepturi

1517

1532

salariale in bani stabilite prin lege,precum si contributiile aferente acestora din
invatamantul preuniversitar de stat
-finantarea cheltuielilor cu plata hotararilor judecatoresti pentru plata salariilor in 133

141

unitatile de invatamant preuniversitar de stat
Cheltuieli
Suma din buget
-mii lei-

Capitol
24650210- Cheltuieli de personal invatamant

1680

Suma
rectificată
-mii lei1703

Conform celor prezentate mai sus și expunerea de motive a primarului localității Bodești, se impune
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017 prin HCL nr. 37/2017, cu modificările și completările ulterioare
întrucât proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale pentru a fi adoptat.
Consilier,
Ec. Pascu Mioara

