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COMUNA STREJEŞTI
Consiliul Local
Nr.35/29.11.2016
HOTĂRÂRE
Privind : rectificarea bugetului local al comunei Strejeşti
Având în vedere:
- referatul Compartimentului Contabilitate nr. 5726/16.11.2016 privind rectificarea bugetului
local;
- prevederile art. 19(2), 49(4), (5) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36 (4), lit. a) şi art. 45 (2), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 (r1) cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul compartimentului de resort din cadrul apratului de specialitate nr. 5730/16.11.2016
privind avizarea proiectului de hotărâre referitoar la rectificarea bugetului local;
- raportul Comisiei de specilaitate a Consiliului Local nr.49/29.11.2016, privind avizarea
proiectului de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. 1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001 (r1), cu modoficările şi completările ulterioare, privind administraţia publică
locală,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREJEŞTI
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se rectifică bugetul local, potrivit Dispoziției primarului nr. 270/08.11.2016, după cum
urmează :
a) Se aprobă virarea de credite bugetare de la cap. 11.02.02. (sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor) în sumă 175 mii lei
la capitolele :
- 65.02.10 ( Învățământ; cheltuieli de personal) : + 85 mii lei;
- 65.02.20 (învățământ; cheltuieli materiale) : + 90 mii lei.
Art.2. Se repartizează suma de 5 mii lei înregistrată de la cap. 61.02.10 (Ordine Publică și
Siguranță Națională. Cheltiueli de personal), la capitolul 68.02.10 (Autorității executive.
Cheltuieli de personal) : + 5 mii lei.
Art.3. Se repartizează suma de 7 mii lei înregistrată de la cap. 67.02.10 (Cultură recreere și
religie. Cheltiueli de personal), la capitolul 68.02.10 (Autorității executive. Cheltuieli de
personal) : + 7 mii lei.
Art.4. Se repartizează suma de 76 mii lei înregistrată de la cap. 07.02. (Impozite și taxe pe
proprietate), după cum urmează :
- la capitolul 84.02.71 (Transporturi, cheltuieli de capital) : + 70 mii lei.
- la capitolul 51.02.70 Autorități executive. Cheltuieli de capital : + 6 mii lei.
Art.5. Se repartizează suma de 4 mii lei înregistrată de la cap. 35.02. (Amenzi. Penalități și
confiscări), la capitolul 51.02.70 (Autorității executive. Cheltuieli de capital) : + 4 mii lei.

Art.6. Se repartizează suma de 10 mii lei înregistrată de la cap. 70.10.10(Locuințe, servicii și
dezvoltare publică. Cheltuieli de personal), la capitolul 70.10.20 (Locuințe, servicii și dezvoltare
publică. Bunuri și servicii) : + 10 mii lei.
Art. 7. Hotărârea după adoptare, se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt ;
- Primarului Comunei Strejeşti ;
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt ;
- Compartimentului Financiar Contabil.
Preşedinte Consiliul Local,
Ion DAVIDUICĂ

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Sorin NEACŞU

