ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.79/2017
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al anului 2017 a Comunei Ciumani
Consiliul Local Ciumani la ședința ordinară din 30 octombrie 2017 ,
Având în vedere expunerea de motive și proiectul de hotărâre prezentat de
primarul comunei Ciumani nr.79/2017, cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al anului 2017 a comunei Ciumani,
Văzând raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economice şi buget
finanţe nr.79/2017 precum şi raportul de specialitate înaintat de compartimentul contabilitate
nr.79/2017,
Luând în considerare prevederile :
- art.19, art.49 și art.50 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,
modificat şi completat ulterior,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.30/2017, privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al anului 2017 al comunei Ciumani,
- Legii nr.6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017
- Dispoziția nr.11/2017 al Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita,
- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.281/2017 pentru rectificarea
repartizărilor unităților administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 18 % din
impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru
susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare pe anul 2017,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, Proces verbal de afişare nr.3061/30.10. 2017,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.2 litera b) şi alin.4 litera a) şi
art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicat cu modificările
şi completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi,
hotăreşte:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani
pe anul 2017 după cum urmează:
a)Se majorează veniturile astfel:
Venituri
Trimestrul IV
Cod 04.02.01
+40,00
Cod 04.02.04
+117,60
Cod 11.02.06
-8,00
Cod 35.02.01.02
+1,00
Cod 43.02.34
-16,08
TOTAL
+134,52
b) Se majorează cheltuielile astfel:
Cheltuieli
Cap. 51.02.01.03 art 20.01.01
Cap. 51.02.01.03 art 20.01.03

Trimestrul IV
+2,50
+12,60

Cap. 51.02.01.03 art 20.01.30
Cap. 51.02.01.03 art 20.01.30
Cap. 51.02.01.03 art 20.05.30
Cap. 54.02.50 art 20.01.30
Cap. 61.02.05 art 20.01.30
Cap. 65.02.50 art 59.11
Cap. 68.02.50.50 art 20.01.30
Cap. 70.02.06 art. 20.01.03
Cap. 84.02.03.03 art 20.01.30
TOTAL

+6,80
-16,08
+11,10
+48,50
+1,00
+1,50
+1,00
+10,00
+55,60
+134,52

c) Se aprobă virările de credite, astfel:
Cheltuieli
Cap 51.02.01.03 art.71.01.30
Cap 70.02.05.01 art. 71.01.01
Cap 70.02.50 art 71.01.30
Cap 84.02.03.03 art 71.01.30

Trimestrul IV
+250,00
-21,00
-144,00
-85,00

Art.2. Se aprobă rectificarea extrabugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei
Ciumani pe anul 2017 după cum urmează:
a)Se majorează veniturile astfel:
Venituri
Trimestrul IV
Cod 33.10.50
+14,90
Cod 30.10.50
+57,42
TOTAL
+72,32
b) Se majorează cheltuielile astfel:
Cheltuieli
Cap. 65.10.04.01 art 20.01.09
Cap. 65.10.04.01 art 20.01.30
Cap. 65.10.04.01 art 20.02
Cap. 65.10.04.01 art 20.05.30
Cap. 87.10.50 art 20.01.30
TOTAL

Trimestrul IV
+10,00
+17,42
+20,00
+10,00
+14.90
+72,32

Art.3. Se aprobă rectificarea Listei de investiţii pe anul 2017 finanţat integral de la
bugetul local, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Ciumani.
Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei Ciumani se comunică
Primarului comunei Ciumani, Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la
cunoștință publică.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Jánosi-Borsos Attila

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar: Balogh Zita

