
Avand in vedere raportul nr. 3303 din 24.07.2017 intocmit de contabilul
Primariei comunei Dobrin,

Vazand prevederile Legii nr.273 privind Finantele Publice Locale ale art.36
alin (4) litera "a" din Legea nr.215/2001 ;

Vazand prevederile Legii nr.52 privind transparenta decizionala in
administratia publica;

In temeiul art.45 alin (1) din Legea nr.215 /2001 privind administratia publica
locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:
Art.l.Aproba rectificarea bugetului consiliului local al comunei Dobrin in

cadrul sectiunii de functionare dupa cum urmeaza
La partea de venituri propun pentru rectificarea bugetului local urmatoarele :
La capitoluI37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local cu suma de - 43,90 mii lei pe trimestrul
1112017 din care pe trimestrul I 2017 suma de -2,40 mii Ie si pe trimestrul II 2017 suma de
-41,50 mii lei.

Propunem rectificarea bugetului local sectiunea functionare la partea de
cheltuieli dupa cum urmeaza:

-Cheltuieli pentru autoritatii executive cod.51.02.01.03.10.01.01-cheltuieli de
personal-salarii de baza se rectifica bugetul cu suma de + 8,23 mii lei pe trimestrul III
2017, la capitolul 51.02.01.03.85.01.01-plati efectuate in anul precedent si recuperate in
anul curent se rectifica bugetul cu suma de -8,23 mii lei pe trimestrul III 2017.

-Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale cod 54.02.05.50.04-
se rectifica bugetul cu suma de 10,00 mii lei din care 5,00 mii lei pe trimestrul II 2017 si
5,00 mii lei pe trimestrul 1112017.

-La capitolul gospodarire locala-iluminat public cod.70.02.06.20.01.30-alte
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare se rectifica bugetul cu suma de - 10,00
mii lei din care: -5,00 mii lei pe trimestrul II 2017 si -5,00 mii lei pe trimestrul III 2017.

-La capitolul- drumuri si poduri cod.84.02.03.01.20.01.30-alte bunuri si servicii
pentru intretinere si functionare se rectifica cu suma de -43,90 mii lei din care pe
trimestrul I 2017 suma de-2,40 mii Ie si pe trimestrul II 2017 suma de - 41,50 mii lei.

La capitolul turism capitolul 87.02.04. cheltuieli de personal se rectifica bgetul cu
suma de 3,28 mii lei din care: capitolul 87.02.04.10.01.01-salarii de baza se rectifica bugetul
cu suma de 2,83 mii lei,capitoluI87.02.04.10.03.01- contributii de asigurari socia le- se
recti fica bugetul cu suma de 0,43 mii lei, capitolul 87.02.04.10.03.02- contributii somaj- se
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rectifica bugetul cu suma de 0,02 mii lei pe trimestrul III 2017, la capitolul
87.02.04.85.01.01-plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent se rectifica
bugetul cu suma de -3,28 mii lei.

Art.2.Aproba rectificarea bugetului consiliului local al comunei Dobrin in
cadrul sectiunii de dezvoltare dupa cum urmeaza:

La partea de venituri propun pentru rectificare bugetului local urmatoarele :
La capitoluI37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare cu suma de +

43,90 mii lei din care pe trimestrul I 2017 suma de +2,40 mii Ie si pe trimestrul II 2017
suma de +41,50 mii lei.

La sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiecvtelor PNDR 2014-
2020 cod.43.31.00 se rectifica bugetul cu suma de 160,16 mii lei pe trimestru 1112017.

La sume primite in contul platilor efectuate in anul curent cod. 48.04.01 se
rectifica bugetul cu suma de 631,44 mii lei pe trimestrul III 2017.

Propunem rectificarea bugetului local sectiunea dezvoltare la partea de
cheltuieli dupa cum urmeaza:

La capitolul 84020301560403- drumuri comunale-Proiect "Modernizare
drumuri de exploatatie agricola in comuna Dobrin, judetul Salaj,,- cheltuieli neeligibile se
rectifica bugetullocal cu suma de -20,00 mii lei.

La capitolul 84020301580402- drumuri comunale-Proiect "Modernizare
drumuri de exploatatie agricola in comuna Dobrin, judetul Salaj,,- Finantare Uniune
Europeana se recti fica bugetul local cu suma de 855,50 mii lei din care pe trimestrul I
2017 cu suma de 2,40 mii lei, pe trimestrul II 2017 cu suma de 41,50 mii lei si pe trimestrul
III 2017 cu suma de 811,60 mii lei.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Dobrin domnul Bogdan Ferenc Istvan.

Art.d.Prezenta hotarare se comunica co:
-Prefectura Judetului Salaj;
-DGFPCFS Salaj;
-Consiliul Judetean Salaj;
-Trezoreria Zalau;
-Serviciul contabilitate;
-Primarul comunei Dobrin;
-Dosar sedinta de consiliu;
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