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Hotirffrea nr. 53 12016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal cbnstituit, intrunit la
lucrdrile qedinfei ordinare din data de 20 octombrie 2076,

-

Av6nd in vedere:
nota de fundamentare nr.B873 I 201,6 qi proiectul de hotdrdre cu privire la rectificarea bugetului local,
proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din
Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicat6;
referatul nr.BB74 I 2016 intocmit de d-ra Dram Ana, inspector in cadrul compartimentului financiar
contabil, privind aprobarea bugetului local , in temeiul prevederilor art.44 din Lggea nr.2t5l2OO1. a

administraliei publice locale, republicatd;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea

in domeniul economic qi de buget finanle din cadrul
consiliului local Lelcani pentru proiectul de hotirAre mai sus mentionat, aviz emis in temeiul

prevederilor art.43 gi 54 alin.(4) din Legea nr.21512001a administrafiei publice locale, republicat[;
avizul favorabil cu privire la legalitatea adopt[rii prezentei hotdrAri al secretarului comunei Letcani,
Irimila Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.llT
lit."a" din Legea nr.2l5l200l a administraliei publice locale, republicatd;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publicd locald;
examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: I-ngea m. 339120L5 privind
bugetul de stat pe anul 2016; Legea nr. 34012015 a bugetului asiguririlor sociale de stat p" unri 2016;
Legea 27312006 privind finanlele publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Legea nr.

-

50012002 privind finanfele publice cu modificdrile qi completdrile ulterioare; HCL nr.91/30.09.2015
privind aprobare proiect buget pe anul2016 qi estimarea pe anii z0r7-20r9;
In temeiul art.45 alin.1 si art.11-5 alin.1 lit.b din Legea m.2l5l2}Ol privind administratia publica
locala, republicat5, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

uorAnfgrn:
Art.L Se aprobd bugetul local al comunei Lelcani, jude{ul Iagi, rectificat, pe anul2016,
conform referat nr. 8874 I 2016, dup6 cum urmeazd:
I.Se aprobd suplimentarea veniturilor pe trim. IV, an 2016, cu suma 441,00 mii lei, astfel:
Cod indicator 04 02 01- cote defalcate din impozitul pe venit- cu suma de 35,00 mii lei;
Cod indicator 07 02 07 02- impozit si taxa pe cladiri pj- cu suma de 85,00 mii lei;
cod indicator 18 02 50 - alte taxe si impozite- cu suma de 150,00 mii lei;
Cod indicator 35 02 0I 02- amenzi de circulatie, cu suma de 100,00 mii lei;
Cod indicator 35 02 50- alte amenzi, cu suma de 50,00 mii lei;
cod indicator 37 02 01 - donatii si sposorizari, cu suma de zr,oo mii lei;

-

II.

Se aprob[ suplimentarea veniturilor la sursa E,

trim. IV, an 2016, cu suma de 10,00 mii lei,

astfel:

-

Cod indicator33 08

00

sursa E, venituiri proprii, cu suma de 10,00

mii lei, taxa cresa.

III.

Se aprob[ suplimentarea cheltuielilor pe trim. IV, an2016 cu suma de 441,00 mii lei, astfel:
Cap 51 01 03-autoritati executive:cu suma 49,00 mii lei
- titlul 20, bunuri si servicii, suma de 42.00 miilei,
- titlul59, asociatii, suma de 1,00 mii lei,
- titlul 7I, ch de rapital 6.00 mii lei pentru obiectivul, Echipamente pentru centralizarea si
arhivarea datelor in retea;

Cap 65.O2lnvatamant: cu suma 140,20mii lei
- titlu,l20, bunuri si servicii, cu suma totala de 57,50 mii lei, atfel: Scoala ,,Isaia Teodorescu"
Cogeasca, cu suma de 7.5 mii lei, pentru proiectul -Paziti valorile morale-; Scoala Gimnaziala
Irtcani, cu suma de 50,00 mii lei, cu destinafia achizifionare perdele, draperii, sisteme prindere.
- titlul 71, cheltuieli de capital, cu suma totala de:82,70 mii lei, astfel: cu suma.de 10.00 mii lei,
Scoala Cucuteni, pentru GRUPURI SANITARE; 22.70 mii lei, pentru obiectivul RK si
Modernizare Corp A Scoala Gimnaziala Letcani, pentru intregirea valorii angajamentului legal
total de 914.608,17 lei; pentru obiectivul Amenaj[ri exterioare gcoala Gimnaziald Lefcani, suma
de 50,00 mii lei;
Cap 67 03 02 biblioteca:cu suma de 3,50 mii lei
-titlul 20, bunuri si servicii, 2.50 mii lei, pentru carti si 1.00 mii lei pentru abonament paza si
protectie;
Cap 67 05 O1-sport:

titlul59, transfer asociatii, sustinerea sportului, cu suma de 10.00 mii lei;
-alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei,
- titlul 20, bunuri si servicii, suma 30.00 mii lei. pentru Evenimentul Ziua Satului Lecani, 26
-

Cap 67 50 00

octombrie 2016;
Cap 67 02. Cultura recreere si religie:
- titlul 71, cheltuieli de capital, cu suma de 50.00 mii lei, la obiectivul -Construire corp
multifunctional sat Bogonos, comuna Irtcani;
Cap 68 11 00 - cresa , titlul 20, bunuri si servicii, cu suma de 3.5 mii lei;
cap 68 50 50 - Ajutoare sociale in numerar, titlul 57, cu suma de 10.00 mii lei;
Cap 70 06 00 -iluminat public -titlul 20, bunuri si servicii, cu suma de 25,80 mii lei;
Cap 84 03 01- Transport, drumuri si poduri, titlul 20, bunuri si servicii, cu suma de 106.00 mii
lei, pentru deszapezire, reparatii, banci stradale;
Cap 80 02 01,30 actiuni generale, titlul 20, bunuri si servicii, cu suma de 3,00 mii lei
Cap 87 02 50- alte actiuni economice, titlul 20, bunuri si servicii, suma de 10.00 mii lei,
materiale si ob de inv. pentru PSI.

III. Se aprobi suplimentarea
suma de 10,00 mii lei, astfel:

IV.

cheltuielilor sursa E, la venituri proprii, pe trim. IV, an

Cap 68 11 00 Cresa sursa

Se aprobd modificarea

F, titlul 20, bunuri si servicii,

2O16

cu suma de 10.00 mii lei;

listei de investitii, in trim.lV, an 2016;

cl

V.

Se aprob[ suplimentarea transferurilor din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare
cu suma de 138,70 mii lei.

Att. 2. Primarul qi compartimentul financiar-contabil din cadrul primdriei vor aduce

indeplinire prevederile prezentei hotirdri.

Art.3 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdr6re primarului,
compartimentului financiar contabil, celorlalte persoane interesate qi instituliei,Prefectului Judetului
Iagi.
O copie a prezentei hotdr6ri va

D

fi

afipat?i la sediul consiliului local pentru a

fi adusd la cunoqtintd publici.
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