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

La partea de venituri se recti fica bugetul local dupa cum urmeaza:
La capitolul 04.02.04-Sume din cota de 18.5% din impozitul pe venit se recti fica bugetul
local cu suma de 25,00 mii lei pe trimestrul IV 2017.
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 136,00 mii
lei pe trimestrul IV 201 7.

La capitolul 11.02.06-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale se rectifica bugetul cu suma de 28,00 mii lei pe trimestrul IV
2017.

La capitolul 37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare a bugetului local cu suma de - 69,60 mii lei lei din care pe trimestrul
I cu suma de -0,40 mii lei, pe trimestrul II cu suma de -1,10 mii lei, pe trimestrul III cu suma
de -9,05 mii lei si pe trimestrul IV 2017 cu suma de -59,05 mii lei
Se rectifica bugetului local sectiunea functionare la partea de cheltuieli dupa cum urrneaza:

-Se rectifica bugetului local la fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale cod 54.02.05.50.04-se rectifica bugetul cu suma de -4,27 mii lei pe trimestrul IV 2017.

-Se rectifica bugetului local la cheltuielile de invatamant-cheltuieli de personal si
transport cadre -se recti fica bugetul cu suma de 163,12 mii lei pe trimestrul IV 2017
defalcate pe capitole, subcapitole, articole si alineate conform anexei nr.1 la prezenta hotarare

in temeiul art.45 alin (1) din Legea nr.215 12001privind administratia publica
locala,republicata, cu modificarile si completdrile ulterioare.

publica;

Avand in vedere raportul nr. 4992 din 23.11.2017 intocmit de contabilul
Prirnariei comunei Dobrin, adresa nr. 14062 din 01.11.2017 a Consiliului Judetean Salaj si a
adreselor nr. 3753 din 17.11.2017 si adresa nr. 3830 din 22.11.2017 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.215/200 1 ;

Vazand prevederile Legii nr.52 privind transparenta decizionala in administratia

Consiliullocal al Comunei Dobrin,
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-Se recti fica bugetului localla capitolul cod 6702065912-sustinerea cultelor cu suma
de 3,00 mii lei tn trimestrul IV 2017.

-Se rectifica bugetul local la capitolul drepturile asistentilor personali
cod.680205021 00 101-cheltuieli de personal-salarii de baza cu suma de - 22,00 mii lei pe
trimestrul IV 2017.

-Se rectifica bugetul local la capitolul alte cheltuieli cu asistenta sociala
cod.685000200 103-iluminat, incalzit cu suma de -1,60 mii lei din care pe trimestrul II cu
suma de -0,40 mii lei, pe trimestrul III cu suma de -0,60 mii lei si pe trimestrul IV 2017 cu
suma de -0,60 mii lei.

-Se rectifica bugetul local la capitolul alte cheltuieli cu asistenta sociala
cod.685000200104 - apa.canal cu suma de -1,80 mii lei din care pe trimestrul I cu suma de -
0,30 mii lei, pe trimestrul II cu suma de -0,50 mii lei, pe trimestrul III cu suma de -0,50 mii
lei si pe trimestrul IV 2017 cu suma de -0,50 mii lei.

-Se rectifica bugetul local la capitolul alte cheltuieli cu asistenta sociala
cod.685000200 1Ox-posta, telefon cu suma de -0,80 mii lei din care pe trimestrul III cu suma
de -0,05 mii lei si pe trimestrul IV 2017 cu suma de -0,75 mii lei.

-Se rectifica bugetul local la capitolul alte cheltuieli cu asistenta sociala
cod.685000200 130-cheltuieli cu alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu
suma de -15,00 mii lei din care pe trimestrul III cu suma de -7,00 mii lei si pe trimestrul IV
2017 cu suma de -8,00 mii lei.

-Se rectifica bugetul local la cheltuieli cu iluminat public cod 700206200103-
cheltuieli cu iluminat public cu suma de -10,00 mii lei pe trimestrul IV 2017.

-Se rectifica bugetul local la cheltuieli cu gospodarire locala cod. 705000100101-
cheltuieli de personal-salarii de baza cu suma de + 1,58 mii lei pe trimestrul IV 2017.

-Se recti fica bugetul local la cheltuieli cu gospodarire locala cod. 705000100301-
contributii de asigurari sociale de stat cu suma de +0,24 mii lei pe trimestrul IV 2017.

-Se recti fica bugetul local la cheltuieli cu gospodarire locala cod. 705000100303-
contributii de asigurari sociale de sanatate cu suma de + 0,07 mii lei pe trimestrul IV 2017.

La capitolul 84020301200130 -drumuri comunale-alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare- se rectifica bugetul local cu suma de -26,30 mii pe trimestrul III
2017.

La capitolul 84020301200200 -drumuri comunale-reparatii curente- se rectifica
bugetullocal cu suma total a de 32,58 mii lei din care cu suma de +26,30 mii pe trimestrul
III 2017 si cu suma de 6,28 mii lei pe trimestrul IV 2017.

-Se rectifica bugetul local la cheltuieli cu turism cod 87020410010 1-cheltuieli de
personal-salarii de baza cu suma de + 1,54 mii lei pe trimestrul IV 201 7.

-Se recti fica bugetul local la cheltuieli cu turism cod 870204100301- contributii de
asigurari sociale de stat cu suma de +0,62 mii lei pe trimestrul IV 2017.

-Se rectifica bugetul local la cheltuieli cu turism cod 870204100303- contributii de
asigurari sociale de sanatate cu suma de +0,20 mii lei pe trimestrul IV 2017.

-Se rectifica bugetul local la cheltuieli cu turism cod 870204100306- contributii
pentru concedii si indemnizatii cu suma de +0,02 mii lei pe trimestrul IV 2017.

-Se rectifica bugetul local la cheltuieli cu turism cod 870204200108-
posta.telecomunicatii.radio.tv cu suma de -1,00 mii lei din care pe trimestrul III cu suma de -
0,60 mii lei si pe trimestrul IV 2017cu suma de -0,40 mii lei.

-Se rectifica bugetul local la cheltuieli cu turism cod 870204200130- alte bunuri si
servicii pentru intrctinere si functionare cu suma de -0,80 mii lei din care pe trimestrul I cu
suma de -0,10 mii lei, pe trimestrul II cu suma de -0,20 mii lei, pe trimestrul III cu suma -0,30
mii lei si pe trimestrul IV 2017 cu suma de -0,20 mii lei.



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

-La capitolul alte servicn In domeniul dezvoltarii comunale
cod.70.02.50.71.01.30-alte active fixe-proiecte si programe se rectifica cu suma de +41,00
mii lei din care pe trimestrul I cu suma de +0,40 mii lei, pe trimestrul II cu suma de + 1,10 mii
lei, pe trimestrul III cu suma de +9,05 mii lei si pe trimestrul IV 2017 cu suma de +30,45 mii
lei.

La capitolul 84020301710101 constructii drumuri comunale- se rectifica bugetul
local cu suma de +72,50 mii lei din care pe trimestrul III 2017cu suma de 43,90 mii lei si pe
trimestrul IV cu suma de 28,60 mii lei.

La capitolul 84020301580402- drumuri comunale-Proiect .Jvlodemizare
drumuri de exploatatie agricola In comuna Dobrin, judetul Salaj,,- Finantare Uniune
Europeana se recti fica bugetullocal cu suma de -43,90 mii lei pe trimestrul III 2017.

Art.3. Aproba rectificarea bugetului la sursa E atat la venituri cat si la cheltuieli
dupa cum urmeaza:

Se rectifica veniturile la sursa E la capitolul 33.50.00-alte venituri din prestari
servicii si alte activitati cu suma de 0,50 mii lei pe trimestrul IV 2017.

Se rectifica cheltuielile la sursa E la capitolul 83.50.00.20.01.09- alte cheltuieli In
domeniul agriculturii, silviculturii-materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma
de 0,50 mii lei pe trimestrul IV 2017.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Dobrin domnul Bogdan Ferenc Istvan.

Art.5.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;



Numarul ~i Continutul pe scurt al hotararii Numarul Numarul Numarul
data hotararii consiliului local consilieri consilierilor voturilor cu

lor locali locali care a fost
in functie prezenti la adoptata

sedinta hotararea
59/30.10.2017. Privind rectificarea bugetului consiliului 11 11 11

local Dobrin pe anu12017.
60/30.10.2017. Privind executia bugetului consiliului 11 11 11

local Dobrin pe trim III al anului 2017.
Privind aprobarea Planului de ocupare 11 11 10

61/30.10.2017. afunctiilor publice pe anul 2018.

I.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului consiliului local Dobrin pe anul 2017.

ORDINEDE ZI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, va inaintam pentru exercitarea
controlului cu privire la legalitatea actelor administrative , Hotararea nr. 59-61 din data de
30.10.2017 adoptate in sedinta ordinara a Consiliului local din data de 30.10.2017.

Precizarn ca sedinta ordinara a Consiliului Local Dobrin a fost convocata de primar cu
Dispozitia nr.Tx? din 20.10.2017.

Din unsprezece consilieri in functie au fost prezenti 11 consilieri in functie. Hotararile au
fost adoptate cu 10 -11 voturi pentru .

Hotararile supuse dezbaterii consiliului local au avut la baza raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local si avizul de legalitate a
secretarului unitatii administartiv-teritoriale .

Sedinta urmatoare a Consiliului Local Dobrin s-a stabilit pentru data de 27.11.2017. in
sediul Primariei Comunei Dobrin cu urmatoarea:

INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL SALAJ
BIROUL VERIFICAREA LEGALITArII ACTELOR, A APLICARII ACTELOR NORMATIVE

~I CONTENCIOSULADMINISTRA TIV

Ciitre,
Nr. ~'f53113.11.2017.

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN

PRIMAR
Sediul: locoDobrin nr. 16, judetul Salaj, cod postal 457120

e-mail: primariadobrh}(Q~yahoo.com
tell fax: 0260/668803

cod de inrcgistrare fiscala: 4291573
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