
Avand In vedere raportul nr. 5206 din 07.12.2017 intocmit de contabilul Primariei
comunei Dobrin, adresa nr. 15814 din 29.1l.20 17 a Consiliului Judetean Salaj;

Vazand prevederile Legii nr.273 privind Finantele Publice Locale ale art.36 alin (4)
litera "a" din Legea nr.215/200 1 ; I

Vazapd prevederile Legii nr.52 privind transparenta decizionala In adrninistratia publlica;
In temeiul art.45 alin (1) din Legea nr.215 12001 privind administratia publica

locala.republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare. !
I

l HOTARAsTE:

Art.I. A roba rectificarea bugetului c~nSiliulUi local al comunei Dobrin in ca~rul
sectiunii de functionare dupa cum' urrneaza: I

La partea de venituri se recti fica bugetul local dupa cum urrneaza: !

La capitolul 04.02.04-Sume din cota de 18.f)% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale se rectifica bugetul local cu suma de 8,00 mii lei pe trimestrullV 2017. l
La capitolul 37.02.03 Varsarninte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local se rectifica bugetul local cu suma de 8,00 mii lei pe trimestru!IV
2017.

La partea de cheltuieli se rectifica bugetul local dupa cum urrneaza:
-Se rectifica bugetul local la cheltuieli cu autoritati executive cod 510103200 30-

cheltuieli cu alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu suma de 4,82 mii lei din
care pe trimestrul I suma de 0,50 mii lei, pe trimestrul II suma de 0,75 mii lei, pe trimestru III
suma de 1,75 mii lei si pe trimestrul IV 2017 suma de 1,82 mii lei ..

-Se recti fica bugetul local la capitolul autoritati executive cod. 510103850101- : lati
efectuate In anii precedenti si recuperate anul curent cu suma de -2,76 mii lei pe trimestru] IV
2017. I

-Se rectifica bugetul local la alte servicii publice generale-asociatii si fundatii /cod
545000591100-sereo.tificabugetulcusumade -0,71 mii lei petrimestrullV2017. '

-Se rectifi~a bugetul local la capitolul carnine culturale cod 6703072001 03-tncaltire,
iluminat cu suma de -2,00 mii lei din care pe trimestrul II suma de -0,75 mii lei, pe trimestrul III
suma de -0,65 mii lei si pe trimestrul IV 2017 suma de -0,60 mii lei. :

-Se recti ca bugetul local la capitolul camine culturale cod 670307200104- apa,
canal cu suma de ",,-0,70 mii lei din care pe trimestrul III cu suma de- 0,10 mii lei si pe
trimestrul IV 2017 cu suma de -O,pO mii lei. I, !

-Se recti fica bugetul[local la capitolul ,camine culturale cod 670307203030ialte
cheltuieli cu bunuri ~i servicii cu Isuma de -1,751 rriii lei in trimestrul IV 2017.
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-Se rectifica bugetullocalla capitolul cod 6702065912-sustinerea cultelor cu sum de

-0,80 mii lei In trimestrul IV 2017.
-Se rectifica bugetul local la capitolul biblioteca cornunala cod. 670302850 01-

plati efectuate In anii precedenti si recuperate anul curent cu suma de -2,11 mii lei pe trime trul
IV2017.

-Se recti fica bugetul local la cheltuiel i cu gospodarire locala cod. 7050002001 06-piese
de schimb cu suma de - 1,50 mii lei din care pe trimestrul I cu suma de -0,50 mii lei ~i pe
trimestrul III 2017 cu suma de -1,00 mii lei.

La capitolul 84020301200130 -drumuri comunale-alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare- se recti fica bugetul local cu suma de 8,60 mii pe trimestrul IV 20117.

-Se recti fica bugetul local la capitolul turism cod. 87040085010 l-plati efectuate In
anii precedenti si recuperate anul curent cu suma de -1,09 mii lei pe trimestrullV 2017. I

Art.2. APf,'Oba rectificarea bugetului consiliului local al comunei Dobrin In cadrul
sectiunii de dezvoltar dupa cum urrneaza: I

~ La partea de venituri I se rectifica bugetul local la sectiunea dezvoltare dupa ~um
urmeaza: I I

La capitdlul 37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare se rectifica bugetul
local cu suma de 8,00 mii lei pe trimestrul IV 2017 . I

La sume alocate din bugetul AFIR! pentru sustinerea proiectelor PNDR 20 14-~020
cod.43.31.00 se rectifica bugetul 9u sum a de 33~,38 mii lei pe trimestru IV 2017.

La sume primite 'in coritul platilor efectuate In anul curent cod. 48.04.01 -se rectifica
bugetul cu suma de 57,42 mii lei pe trimestrul IV 2017.

La partea de cheltuieli propun pentru rectificarea bugetului local la secti nea
dezvoltare dupa cum urrneaza:

-La capitolul camine culturale cod.67020307580402-finantare extern a neramburs bila
pentru proiectul "Modernizare si dotare carnine culturale, comuna Dobrin .judetul Salaj se
recti fica bugetul cu suma de 226,00 mii lei pe trimestrul IV 2017. 1

-La capitolul alte servicii In domeniul dezvoltarii comunale cod. 70.02.50.71.0,.30
- alte active fixe-proiecte ~i programe se rectifica bugetul local cu suma de 121,80 mii leil pe
trimestrul IV 2017. I

La capitolul 84020301710101 constructii drumuri comunale- se recti fica bu~etul
local cu sum a de 54,00 mii lei pe trimestrul IV 2017. I

Art. 3.~CU ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incrcdintcaza prim.arul
comunei Dobrin dom ul Bogdan Ferenc Istvan.

Art. 4. P ezenta hotarare se comunica cu:
-Insti utia Prefectului Judetului Salaj; I

-DG ,PCFS Sala~; !
-Consiliul Judetean Salaj;

, I I

-Tre~oreria Zalau] I
-Serviciul contab~litate; i : J

-Primarul comun9i D~).!1_i~ __ I, iii·;
-Dosar sedinta d~/~~~V~~;{\~ .
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