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Hotir6rea nr. 69 12016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la
lucr6rile gedinlei ordinare din data de 21 decembrie 2016,'

-

AvAnd in vedere:
nota de fundamentare nr.10744 1201.6 qi proiectul de hotirdre 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, republicatd;
referatul m.107451?-016 intocmit de d-ra Dram Ana, inspector in cadrul compartimentului financiar
contabil, privind aprobarea bugetului local , in temeiul prevederilor art.44 dinl-ngea m.27512001 a
administraliei publice Iocale. republicat6;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic Ai de buget finante din cadrul
consiliului local Lelcani pentru proiectul de hotEr6re mai sus menlionat, aviz emis in temeiul
prevederilor art.43 gi 54 alin.( ) din Legea nr.21512001a administrafiei publice locale, republicat6;
avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptirii prezentei hotdr6ri al secretarului comunei Lelcani,
Irimila Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor afi.47 coroborat cu art.ll7
lit."a" din Legeanr.21512001 a administratiei publice locale, republicati;
Avand in vedere adresa nr 10537113.12.2076 de la DGRFP lasi, privind redistribuirea intre
unitati a sumelor defalcate pentru cheltuieli descentralizate;

in vedere

adresa m. 37026fi2.122Arc de la Consiliul judetean lasi, privind
redistribuirea intre unitati a sumelor defalcate pentru cheltuieli descentralizate;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizional[ in administralia public[ locald;
examinfind prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr.33912015 privind
bugetul de stat pe anul 2016; Legea nr. 34012015 a bugetului asigurlrilor sociale de stat pe anul 2016;
Legea 27312006 privind finantele publice locale cu modificdrile gi completdrile ulterioare; Legea nr.
50012002 privind finanlele publice cu modificdrile qi completdrile ulterioare; HCL nr.91/30.09.2015
privind aprobare proiect buget pe anul 2016 gi estimarea pe anii 2017-2079;
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.l lit.b din Legea m.21512001privind administratia publica
locala, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

Avand

uorAn{$rn:
Art.l

Se aprobd bugetul local al comunei Lelcani,
conform referat w.1074512016 , dupd cum urmeaz6:

judeful Iaqi, rectificat, pe anul 2016,

I.Se aprobi suplimentarea veniturilor pe trim. [V, an2016, cu suma 413,00 mii lei, astfel:
Cod indicator 11 02 06 - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizarea la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor - cu suma de
274.00 mii lei;
Cod indicator 04 02 04 - sume alocate din cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale cu suma de 139,00;

-

.

II. Se aprobd suplimentarea cheltuielilor la cod indicator 04 02 04 - sume defalcatre din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 316,90 lei.
III.

Se aprobd diminuarea

veniturilor, cu suma de 316,90 mii lei, astfel:

IV.

Cod indicator 07 01 01

- impozit pe cladiri personae fizice, cu suma de 50,00 mii lei;
Cod indicator 07 02 01 - impozit pe teren intravilan personae fizice, cu suma de 50,00
mii lei;
Cod indicator 07 02 03 - impozit pe teren extravilan, cu suma de 66,90 mii lei;
Cod indicator 16 02 0l - impozitul pe mijloace auto - pf , cu suma de 100,00 mii lei;
Cod indicator 76 02 02 - impozitul pe mijloace auto - pj , cu suma de 50,00 mii lei;

aprobi suplimentarea cheltuielilor pe trim. IV, an2016 cu suma de 413,00 mii lei, astfel:
Cap 51 01 03-autoritati executive:
- titlul 20, bunuri si servicii, suma de 10.00 mii lei,
Cap 67 50 00 -alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei,
- titlul 20, bunuri si servicii, suma 10.00 mii lei sarbatorile de iarna;
Se

02. Cultura recreere si religie:
- titlul 71, cheltuieli de capital, cu suma de 70.00 mii lei, la obiectivul -Construire Camin
Cap 67

Cultural Cucuteni, comuna Letcani; Spatii multifunctionale Scoala Bogonos. cu suma de 100,00
mii lei;
cap 68 50 50 - Ajutoare sociale in numerar, titlul 20, cu suma de 24.00 mii lei;
Cap 70 06 00 -iluminat public -titlul 20, bunuri si servicii, cu suma de 44,00 mii lei;
Cap 74 05 01- protectia mediului- salubritate, cu suma de 105.00 mii lei;
Cap 84 03 01- Transport, drumuri si poduri, titlul 71. bunuri si servicii, cu suma de 50.00 mii
lei;

V.

Se aprobd modificarea

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

VI.Se aprobl suplimentarea transferurilor din sectiunea

de

functionare

in

sectiunea de

dezvolatare cu suma de275.00 mii lei.

Art. 2. Primarul qi compartimentul financiar-contabil din cadrul primdriei
indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.

Art.3

Secretarul comunei

va inainta un

vor

aduce la

exemplar din prezenta hot[r6re primarului,
qi lnstituliei Prefectului Jude{ului

compartimentului financiar contabil, celorlalte persoane interesate
Iaqi.
O copie a prezentei hotdrdri va

fi afiqatd la sediul consiliului local pentru

a

fi adus[ la cunoqtintd publicl

Data astazi: 21.12.2076
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