ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 25.05.2017,
Luând în considerare:





prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.

Având în vedere:
 referatul de aprobare înregistrat sub nr.2292/27.04.2017 elaborat de Primarul comunei Şoldanu
şi prin care se propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, pe anul 2017;
 raportul de specialitate înregistrat cu nr.3824/23.05.2017 elaborat de Angela-Camelia Buștă,
ispector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei
Șoldanu;
 cererea de finanţare nr.2076/12.04.2017 privind plata drepturilor salariale ale asistentului
medical comunitar şi ale mediatorului sanitar, aferente lunii mai 2017;
 Adresa Administrație Județene a Finanțelor Publice Călărași nr.7698/22.05.2017 privind
modificarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2017;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/22.03.2017 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.3866/25.05.2017;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub
nr.3868/25.05.2017;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr.3867/25.05.2017.
În baza:
 prevederilor art.19 alin.(1) lit.a) și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, modificată şi completată;
 prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
 prevederilor art.9, art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 –
Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017,
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Primarul comunei Şoldanu prin compartimentul financiar-contabil va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotarâri.
Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a hotărârii
adoptate tuturor factorilor interesați.
Secretarul comunei Şoldanu va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian-Marius ANDREIAȘ
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 22
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 25 mai 2017

ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PREZENTEI HOTĂRÂRI SE FACE PRIN AFIȘARE LA
SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI ȘOLDANU ȘI PE PAGINA DE INTERNET, CU DATELE
PERSONALE ANONIMIZATE.
PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ CU: 8 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI
ÎMPOTRIVĂ, FAȚĂ DE 13 CONSILIERI LOCALI PREZENȚI, DIN 13 CONSILIERI LOCALI CARE
COMPUN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU.

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu
nr.22 din 25 mai 2017
RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
AL COMUNEI ŞOLDANU, JUDETUL CĂLĂRAŞI
-lei-

NR.
CRT.
I
1.
II
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod
indicator

VENITURI TOTAL

TOTAL
AN
2017

TRIM.
II

TRIM
III

6.800,00

6.800,00

0

Subventii de la bugetul de stat-din care:

42.02

6.800,00

6.800,00

0

Subventii pentru finantarea sanatatii

42.02.41

6.800,00

6.800,00

0

6.800,00

6.800,00

0

CHELTUIELI TOTAL
Sanatate – din care:

66.02

6.800,00

6.800,00

0

Cheltuieli de personal

66.02.10

6.800,00

6.800,00

0

Autoritati executive -din carte:

51.02

0

0

0

Cheltuieli de personal

51.02.10

+10.000,00

+10.000,00

0

Bunuri si servicii

51.02.20

-10.000,00

-10.000,00

0

Invatamant -din care:

65.02

+4.000,00

0

+4.000,00

Bunuri si servicii

65.02.20

+4.000,00

0

+4.000,00

Locuinte, servicii si dezv publica-din care:

70.02

-4000,00

0

-4.000,00

Bunuri si servicii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.02.20
20.30.30

-4.000,00

0

-4.000,00

Alimentare cu apa – din care:

70.02.05.01

-291662,91

-291662,91

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent in sectiunea de dezvoltare a BL

85.01.02

-291662,91

-291662,91

0

Bunuri si servicii

70.02.20
20.12

+39.000,00

+39.000,00

0

Cultural, recreere si religie – din care:

67.02

+246162,91

+246162,91

0

Active nefinanciare – camin cultural
Constructii

67.02.71
71.01.01

+246162,91

+246162,91

0

Protectia mediului – din care:

74.02

+6.500,00

6.500,00

0

Active nefinanciare
Masini, echipamente si mijl de transport

74.02.71
71.01.02

+6.500,00

+6.500,00

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian-Marius ANDREIAȘ

