
Art.l. Aproba rectificarea bugetului consiliului local al comunei Dobrin In
cadrul sectiunii de functionare dupa cum urmeaza:

La partea de venituri se rectifica bugetul local dupa cum urmeaza:
La capitolul 11.02.02 -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor se rectifica bugetul cu suma de -5,85 mii
lei din care pe trimestre dupa cum urmeaza: pe trimestrul I - 0,15 mii lei, pe trimestru II -
1,90 mii lei, pe trimestrul III -1,90 mii lei si pe trimestrul IV -1,90 mii lei.

La capitolul 37.02.03 Varsarninte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare a bugetului local cu suma de - 10,00 mii lei din care: pe trimestrul III,
2017 suma de -10,00 mii lei.

Se rcctifica bugetului local sectiunea functionare la partea de cheltuieli dupa
cum urmeaza:

-Se recti fica bugetul la cheltuieli cu autoritati executive cod 510103200 130-alte
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu suma de -15,00 mii lei din care pe
trimestrul III 201 7. .

-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 pe trimestrul III 2017 cu suma de io.oo
mii lei. .

-Cheltuieli cu finantarea drepturilor stabilite de Legea nr.248/20 15 privind f

stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate
pe anul 2017 la capitolul 650250570203-tichete sociale pentru gradinita se rectifica bugetul I

cu suma de -5,85 mii lei din care pe trimestre dupa cum urmeaza: pe trimestrul I - 0,15 mii
lei, pe trimestru II -1,90 mii lei, pe trimestrul III -1,90 mii lei si pe trimestrul IV -1,90 mii :
lei.

HOTARAsTE:,

Avand In vedere raportul nr. 4125 din 27.09.2017 Intoemit de contabilul
Primariei comunei Dobrin si adresa nr. 2515 din 18.09.2017 a Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Salaj ,

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 12001privind administratia publica
locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. I

Consiliullocal al Comunei Dobrin,

HOTARAREA NR. 50
din 28 septembrie 2017

privind rectificarea bugetului consiliului localpe anul 2017

ROMANIA
JUDETULSALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL,



SZABO MARIA EMESE

~~p

PRE$EDINTE DE $EDINrA,

Se rectifica bugetul la cheltuieli cu iluminat public cod. 7002062001 03-incalzit
iluminat si forta motrica cu suma de - 5,00 mii din care: pe trimestrul III 2017 cu suma de -
5,00 mii lei

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

La partea de venituri se rectifica bugetului local dupa cum urmeaza:
La capitolul 37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare cu suma de +

10,00 mii lei din care pe trimestrul III 2017 suma de +10,00 mii lei. I

~ Se rectifica bugetul local sectiunea dezvoltare la partea de cheltuieli dupa cu~
urmeaza: I

-La capitolul 80011 0580403-Programul de dezvoltare regionala si sociala
coofinantarea proiectului " Modernizarea infrastructurii de drumuri in comunele Cri~e~i,
Dobrin, Salatig si Mirsid din judetul Salaj, proiect finantat prin programul PNDR SM 7j2
2014-2020 se rectifica bugetul cu suma de 10,00 mii lei din care pe trimestrul III 2017qu
suma de 10,00 mii lei. i

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

Art.4.Prezenta hotarare se comunica cu:
-Instittia Prefectului Judetului Salaj;
-DGFPCFS Salaj;
-Consiliul Judetean Salaj;
-Trezoreria Zalau;
-Serviciul contabilitate;
-Primarul comunei Dobrin;
-Dosar sedinta de consiliu;
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