ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI CLEJA

Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

HOTARARE N R.69
DIN 25.10.2017
Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,judetul Bacau pe anul 2017,ca
urmare a referatului compartimentului de resort nr.7357/23.10.2017
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau intrunit in data de 25.10 .2017 in sedinta
ordinară,potrivit art.39 alin(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala
,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare
Avand in vedere :
- Referatul intocmit de catre dna Istoc Alina Lenuta Sef Birou –Financiar Contabil ,….din
cadrul aparatului de specialitate al primarului ,nr 7357/23.10.2017 cu privire la rectificarea
bugetului local al comunei Cleja, aprobat de catre ordonatorul de credite;
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7359/23.10.2017 prin care se arata
necesitatea,oportunitatea si urgenta adoptarii unei hotarari cu privire la aprobarea rectificarii
bugetului local,comuna Cleja,judetul Bacau in cadrul sedintei ordinare din 25.10 .2017 asa
cum au fost intocmite de catre structura de specialitate din cadrul aparatului primarului.
Prevederile art.120 alin(1), art.121 alin(1) si alin.(2) din Constitutie ,art.19 alin(2)
,art.23 ,art.48 alin(2)art.49 alin (4) si alin(7) din Legea nr.273/2006,privind finantele publice
locale,cu modificarile si completarile ulterioare, art 7 alin(13) din Legea nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala,art.20 si art.21” lit.”j”,”m” din Legea cadru a descentralizarii
nr.195/2006,modificata si completata,art.23, art.36 alin.(4) lit.”a”, art.39 alin(2),art.61,art.63
alin(4) lit.”a” și art.12 alin(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,cu
modificările si completările ulterioare,Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, si
raportul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cleja
nr.7434,7435,7436./25.10.2017
În temeiul dispozițiilor art.45 alin (2) lit”a” ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b)din Legea
215/2001 privind administratia publica locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile si
completarile ulterioare.
HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,judetul Bacau pe anul
2017,ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.7357/23.10.2017 , conform
anexei,intocmit ă de către personalul de specialitate –Biroul financiar contabil din cadrul
aparatului primarului comunei Cleja,judetul Bacau ,care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Primarul comunei Cleja,judetul Bacău si Biroul Financiar,contabil,… din cadrul
aparatului de specialit ate duc la indeplinire prevederile prezentei hotarari cu respectarea
normelor legale,care reglementeaza acest aspect.
Art.3 Împotriva prezentei hot ărâri se poate face contestație de cei interesați in condițiile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului –judetul Bacau,primarului
comunei Cleja si Biroului financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei Cleja si va fi adusa la cunostinta publica ,conform prevederilor legale
,care reglementeaza acest aspect .
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
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SECRETAR COMUNA CLEJA
cons.jur. BLEOJU ELENA

15 voturi “pentru”,0. voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 15,consilieri in functie 15
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ANEXA LA HOTARAREA CONS ILIULUI LOCAL NR.69
DIN 25.10.2017

Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,judetul Bacau pe anul 2017,
ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.7357/23.10.2017

S UPLIMENTARI VENITURI IN TRIM IV
Cap 420205planuri si reg de urbanism
Cap 070102 impozit cladiri PJ
Cap 160201 imp mijl transp PF
Cap 160202 imp mijl trans PJ
Cap 300530 venituri din concesiuni
Cap 332800 venit din rec chelt de judecata

28933.73 lei
15933.73 lei
3000 lei
5000 LEI
1000 lei
3000 lei
1000 lei

S UPLIMENTARI CHELTUIELI IN TRIM IV

28933.73 lei

Cap.7050710130alte servicii
Cap.740501 200109cv fond mediu

15933.73 lei
13000lei

PRIM AR
ISTOC PETRU

BIROU FINANCIAR CONTABIL,…
Ec.ISTOC LENUTA ALINA-Sef Birou

