
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL

(

HOT ARAREA NR.46
din 28 noiembrie 2018

privind rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2018
Consiliullocal al Comunei Dobrin,
Avand in vedere raportul nr.5516 din 27.11.2018 intocmit de contabilul

Primariei comunei Dobrin, a adresei nr.5354din 27.11.2018 a 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 /2001 privind administratia publica
locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1.Aproba rectificarea bugetului consiliului local al comunei Dobrin In

cadrul sectiunii de functionare dupa cum urrneaza :
La partea de venituri se rectifica bugetul local dupa cum urmeaza:
La sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate cod.ll0202-pentru

finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap gray sau
indemnizatiile lunare se recti fica bugetul local cu sum a de -135,00 mii lei din care pe
trimestrul ill 2018 se rectifica bugetul cu suma de -4,54 mii lei si pe trimestrul IV 2018 se
rectifica bugetul cu suma de -130,46 mii lei.

La partea de cheltuieli se rectifica bugetul local dupa cum urmeaza:
La capitolul 545000591100-aite servicii publice generale-asociatii si fundatii se

rectifica bugetul cu suma de -7,00 mii lei din care pe triemstrul III sum a de -3,00 mii lei si
pe trimestrul IV 2018 suma -4,00 mii lei.

La capitolul 67020501200103-sport-incalzit si iluminat-se rectifica bugetul cu
suma de -1,00 mii lei din care pe trimestrul ill suma de -0,50 mii lei si pe trimestrul IV
suma de -0,50 mii lei.

La capitolul 67020501200130-sport-alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare-se rectifica bugetul cu suma de -2,00 mii lei din care pe trimestrul I suma de
-0,50 mii lei pe trimestrul IIsuma de -0,50 mii lei pe trimestrul III suma de -0,50 mii lei si
pe trimestrul IV suma de -0,50 mii lei.

La capitoluI 68020502100101-asistenta sociala in caz de invaliditate-salarii de
baza se rectifica bugetullocal cu suma de -75,00 mii lei din care pe trimestrul IV 2018
suma de -75,00 mii lei.

La capitoluI 68020502570201-asistenta sociala in caz de invaliditate-ajutoare
socia Ie in numerar se rectifica bugetullocal cu suma de -60,00 mii lei din care pe
teimestrul III 2018 suma de- 4,54 mii lei si pe trimestrul IV 2018 suma de -55,46 mii lei.

La capitolu) 80020106203030-prevenire situatii urgenta-alte cheltuieli cu bunuri
si servicii se rectifica bugetul cu suma de -0,30 mii lei pe trimestruI IV 2018 suma de -0,30
mii lei.
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La capitolu1830250200109-alte cheltuieli in dorneniul agriculturii si silviculturii-
materiale si prestari servicii cu caracter functional se recticica bugetuI cu suma +0,30 mii
lei din care pe trimestrul IV 2018 suma de +0,30 mii lei.

La capitoluI84.03.01.20.02.00-drumuri si poduri-reparatii curente se rectifica
bugetullocal cu suma de + 10,00 mii lei din care pe trimestrul I suma de +0,50 mii lei pe
trimestrul IIsuma de +0,50 mii lei pe trimestrul ill suma de +4,00 mii lei si pe trimestrul
IV 2018 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 cheltuieli se rectifica bugetul localla sectiunea dezvoltare dupa
cum urmeaza:

- Se rectifica bugetullocalla cheltuieli cu Proiect "Reabilitare, modernizare si dotare
scolii primare Doba, com una Dobrin, Judetul Salaj"Cap.65.02.03.02.71.01.01 cu suma de -25,00 mii
lei din care pe trimestrul 12018 suma de -25,00 mii lei.

-Se rectifica bugetullocal la cheltuieli cu Proiect "Reabilitare, modernizare si dotare
scoLiigimnaziale nr.1 Dobrin, comuna Dobrin, Judetul Salaj, Cap.65.02.04.01.71.01.01-cu suma de
-25,00 mii lei din care pe trimestrul I2018 suma de -25,00 mii lei.

-Se rectifica bugetullocalla cheltuieli cu Proiect "Construire capela mortuara sat
Doba, comuna Dobrin judetul Salaj., Cap.67.02.06.71.01.01 cu suma de + 33,20 mii lei din care pe
trimestrul I 2018 suma de +10,00 mii lei pe trimestrul IT 2018 suma de +10,00 mii lei pe trimestrul
III 2018 suma de 10,00 mii lei si pe trimestrul IV 2018 suma de 3,20 mii lei.

-Se rectifica bugetul Iocalla cheltuielile cu gospodarire locala 70.50.00.71.01.30-
proiecte si programe-se rectifica bugetul cu suma de -44,30 mii lei din care pe trimestrul I
2018 suma de - 10,00 mii lei pe trimestrul II2018 suma de -10,00 mii lei pe trimestrul ill
suma de -10,00 mii lei si pe trimestrul IV 2018 suma de -14,30 mii lei.

-Se recti fica bugetul local la cheltuieli Coofinantare proiect.Alimentare cu gaze naturale
comunele,Dobrin ,Salatig din Judetul Salaj"Cap.80.02.01.10.71.01.01- cu suma de +50,00 mii lei pe
trimestrul 12018 suma de +50,00 mii lei.

-Se rectifica bugetul local la capito lui 80020110710130- Coofinantare proiect.,
Programul de dezvoltare regionala si sociala coofinantarea proiectelorr.dcealizarea
capacitatilor de productie a energiei termice pe baza de energie geotermala in
microregiunea Tovishat", "Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala
din regiunea Nord-Vest prin sprijinirea antreprenoriatului social" , "Investitii pentru
dezvoltarea de noi facilitati de cercetare si dezvoltare Clusterul de inovare Tovishat" - cu
suma de + 11,10 mii lei din care pe trimestrul IV 2018 suma de + 11,10 mii lei.

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

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