
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL

HOT ARAREA NR.50
din 18 decembrie 2018

privind rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2018

(

Consiliullocal al Comunei Dobrin,
Avand in vedere raportul nl".5857 din 13.12.2018 intocmit de contabilul

Primariei comunei Dobrin, a adresei nr.18148 din 11.12.2018 a Consiliului Judetean Salaj
,a adresei 150553 din 17 12 2018 a Directiei Generala Dezvoltare Regionala si
Infrastructura.

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 priviod transparenta decizionala in
administratia publica;

In temeiul art.45 alin (1) din Legea nr.215 12001 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 urmeaza :
La partea de venituri se rectifica bugetul local dupa cum urmeaza:

La sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale cod 04.02.04 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala-investitii proprii
cu suma de 40,00 mii lei pe trimestrul IV 2018.

La varsaminte din sectiune de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a
bugetului local cod.37.02.03 se rectifica bugetul local cu suma de -40,00 mii lei pe trimestru IV
2018.

Art.2.Aproba utilizarea din excedentul anual a bugetului local din anul 2017 pentru
finantarea cheltuielilor sectiunea de dezvoltare la capitolul 70.02.0S.01.71.01.01-Extinderea retea de
alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in localitatile Dobrin, Doba, Sincraiul Silvaniei,
Naimon si Deleni comuna Dobrin, judetul Salaj cu suma de 26,00 mii lei pe trimestrul IV 2018.

Art.3.Aproba rectificarea bugetului consiliului local al comunei Dobrin in
cadrul sectiunii de dezvoltare dupa cum urmeaza:

La partea de venituri sectiunea dezvoltare se rectifica bugetullocal dupa cum urmeaza:
La varsaminte din sectiunea de functionare cod.37.02.04 se rectifica bugetul local cu

suma de + 40,00 mii lei in trimestrul IV 2018.
La capitolul 42.65.00-finantarea programelor nationale de dezvoltare locala se

rectifica bugetul local cu suma de 670,28 mii lei pe trimestrul IV 2018.

(



La partea de cheltuieli se rectifica bugetul local la sectiunea dezvoltare dupa cum
urmeaza:

-Se recti fica bugetullocalla cheltuielile cu alimentare cu apa Cod. 70.02.05.01.71.01.01-
Extinderea retea de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in localitatile Dobrin, Doba,
Sincraiul Silvaniei, Naimon si Deleni comuna Dobrin, judetul Salaj cu suma de 736,28 mii lei pe
trirnestrul IV 2018 .

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:
-Prefectura Judetului Salaj;
-DGFPCFS Salaj;
-Consiliul Judetean Salaj;
-Trezoreria Zalau;
-Serviciul contabilitate;
-Primarul comunei Dobrin;
-Dosar sedinta de consiliu;

PRESEDINTE DE SEDINT

NAGVt~t\ JULIANA


	NtrE8F8.PDF

