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. 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.
_________________________________________________________________________
Nr. 94 din 21.12.2017
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,
Burduloi Eugen

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

Anexa nr. 1 la
hotărârea nr. 94 din 21.12.2017 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

Preşedinte de şedință,
Burduloi Eugen

1680

Suma rectificată
-mii lei1703

Șef Birou,
Ec. Pascu Mioara

