
    ROMÂNIA

     JUDEŢUL BRAŞOV
          CONSILIUL LOCAL BUNEŞTI

 România–Judeţul Braşov–Comuna Buneşti–Cod 507035-tel/fax:0268248710

H O T Ă R Â R E A  nr.17
din data de 03.08.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli.

                               Consiliul local Buneşti întrunit în şedinţă extraordinară în data de 03.08.2016, 
                               Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Buneşti, privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 
                               Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, 
actualizată; ale Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată şi actualizată; ale Legii nr.339/2015 privind 
bugetul de stat pe anul 2016, coroborate cu prevederile art.36, alin.(4), lit.a din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, 

                               În temeiul art.45, alin.(2), lit.a din Legea nr.215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli astfel:
           
La venituri Secţiunea de dezvoltare investiţii: 
 -se majorează ind.30.01.00 vărsăminte din prifitul net cu suma de 81,00 mii lei;
La cheltuieli Secţiunea de funcţionare:
 -se majorează cap.51.02.01.03, tit.10 Administraţie chelt.de personal cu suma de 14,50 mii lei; 
-se majorează cap.87.02.04, tit.10 Informare turistică chelt.de personal cu suma de 3,70 mii lei;
-se transferă din trim.IV în trim.III. 

Secţiunea de dezvoltare:
-se majorează cap.83.03.30, alin.71.01.01 cu suma de 528,44 mii lei pt. obiectivul „Împădurirea 
terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Buneşti”;
-se transferă din trim.IV în trim.III. 
-se majorează cap.65.02.04.01, alin.71.01.01 cu suma de 66,00 mii lei pt. biectivul „Refacere 
împrejmuire şcoala Buneşti”
-se majorează cap.74.05.01, alin.71.01.30 cu suma de 120,00 mii lei pt. obiectivul „Construcţie platforme 
precolectare deşeuri în comuna Buneşti, judeţul Braşov”
-se majorează cap.70.50.00, alin.71.01.30 cu suma de 50,00 mii lei pt. obiectivul „Realizare 
branşamente de apă potabilă în satul Roadeş, comuna Buneşti, judeţul Braşov”

-se transferă de la investiţii cap.84.03.01, alin.71.01.01 Drumuri, suma de 155,00 mii lei.

Art.2:  Primarul comunei Buneşti împreună cu compartimentul financiar-contabilitate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                           SECRETAR   
         Vasile IORGULESCU                                                   Adrian Gheorghe PĂLĂŞAN

Cvorum: Nr. consilieri în funcţie = 11; prezenţi la şedinţă = 6; voturi  pentru = 6; voturi împotrivă = 0; abţineri = 0. 
Difuzare : 1 ex.la Instituţia Prefectului; 1ex.la primarul comunei; 1 ex.la dosarul de şedinţă; 2  ex.difuzare.


