
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL

'" "-HOTARAREA NR. 53.
din data de 28 decembrie 2018

Privind valida rea rectificarii bugetului Consiliului local Dobrin pe anul2018 prin Dispozitia
primarului nr. 179 din 21.12.2018

Avdnd in vedere:
-expunerea de motive a primarului cu nr. 6044/27.12.2018, raportul cornpartimentului de specialitate

al aparatului de specialitate al prirnarului cu nr. 6045/27.12.2018 , avizul comisiei de specialitate a
consiliului local cu nr.6055/28.12.20 18.
-prevederile art. 4 si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica;
-prevederile art. 2 alin. (59) si ale art. 50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
rnodificarile si compeltarile ulterioare;
- Dispozitia Primarului comunei Dobrin nr. 179/21.12.2018.
- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Sala] NR. SJG-STZ-6112/21.12.2018
- HG 994 publicata in MO ill. 1085 din 20.12.2018

- prevederile art.36 alin. (2) Iit.i'b" si alin.(4) lit.i'a' din Legea m.215/2001 privind adrninistratia
publica locala, republicata;

In terneiul a1't.45 alin (l) din Legea nr.215/200 1

HOTARASTE:

(

Art.I. Se valideaza rectificarea bugetului local al comunei Dobrin prin Dispozitia primarului
nr. 179/21.12.2018 cu suma de 150 mii lei pe trimestrul IV in cadrul sectiunii de functionare la partea
de venituri dupa cum urmeaza :
Sume alocate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale cod. 11.02.06 cu suma
de 150,00 mii lei;
Varsaminte din sectiune de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
cod.37.02.03 cu suma de - 150,00 mii lei.

Art.2. Aproba rectificarea bugetului local al comunei Dobrin la sectiunea dezvoltare dupa cum
LUTI1eaza:
La partea de venituri la varsaminte din sectiune de functionare cod.3702.04 CLl suma de 150,00 mii lei.
La partea de cheltuieli se recti fica bugetul local al comunei Dobrin la sectiunea de dezvoltare la
capitolul 700250-710130 - Servicii de dezvoltare publica- proiecte ~iprograme cu suma de 150,00 mii
lei.

Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul si contabilul .
Art.4.Persoana nemultumita se poate adresa impotriva prezentului act adrninistrativ instantei

competente 'in conformitate cu prevederile Legii 111'.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.5. Prezenta hotarare se cornunica cu:
-Institutia Prefectului judetului Salaj;
-Prirnarul comunei Dobrin;
-Compartiment buget - contabilitate;
-Cetatenii comunei prin afisare.
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