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COMUNA STREJEŞTI
Consiliul Local
Nr. 54/29.09.2017
HOTĂRÂRE
Privind : rectificarea bugetului local al comunei Strejeşti
Având în vedere:
- referatul Compartimentului Financiar Contabil nr. 5617/22.09.2017, privind rectificarea bugetului local;
- adresei nr. OTG_STZ3925/15.09.2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt privind sumele
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale pe anul 2017, cu repartizarea pe trimestre ;
- prevederile art. 49 (4) și (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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;
- prevederile art. 63(1), lit.c) din Legea 215 /2001 (r1) privind administratia publică locala, cu modificările şi
completările ulterioare,
- raportul compartimentului de resort din cadrul apratului de specialitate nr. 5680/26.09.2017 privind avizarea
proiectului de hotărâre referitoar la rectificarea bugetului local;
- raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.86/29.09.2017, privind avizarea proiectului de
hotărâre referitoar 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 modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREJEŞTI
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă Dispoziția primarului nr. 189/2017 privind rectificarea bugetului local și anume:
a) Se repartizează suma de 2 mii lei înregistrată la capitolul cap. 61.02.10 (Ordine publică), din trimestrul
IV în trimestrul III.
b) Se repartizează suma de 2 mii lei înregistrată la capitolul cap. 51.02.10 (Autorități publice), din
trimestrul III în trimestrul IV.
c) Se repartizează suma de 4 mii lei de la capitolul cap. 51.02.20 (Autorități publice.Cheltuieli materiale),
la capitolul 51.02.71 (Autorități publice. Active fixe.)
Art.2. Se repartizează suma de 52 mii lei înregistrată la capitolul 11.02.(sume defalcate din TVA), după
cum urmează :
- la cap. 68.02.10 (Asigurări și asistență socială. Cheltuieli de personal), se repartizează suma de 40
mii lei
- la cap. 68.02.57 (Asistență socială), se repartizează suma de 12 mii lei.
Art.3. Suma de 4 mii lei înregistrată la capitolul 65.02.57 (Învățământ, Asistență socială) se repartizează la
cap. 68.02.57 (Asistență socială).
Art. 4. Hotărârea, se comunică :Instituţiei Prefectului Judeţului Olt ; Primarului Comunei Strejeşti ;
Compartimentului Financiar Contabil.
Preşedinte Consiliul Local,
Zidaru Adrian

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Neacșu Sorin

