ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BOGDANITA
CONSILIUL LOCAL
E – mail: contact@bogdanita.ro
Tel. 0235/428802; Tel. / fax 0235/428860
HOTARTREA NR. 18
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art.121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) și alin (5) din
Constituția României, revizuită;
b) art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art.19 alin. (2), art. 20 alin(1) lit. c) și art. 82 din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
e) Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 4 februarie 2015 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2015, prin care primarul este autorizat în
contextul art. 63 alin 1. lit. c) combinat cu alin.(4) lit. a) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, să procedeze la rectificarea bugetului local, în
cursul anului 2015,
-referatul nr.1553/17.08.2015 a D-lui contabil Armeni Ilior.
luând cunoștință de adresa transmisă de A.J.F.P Vaslui
20620/06.08.2015 prin care se modifică trimestrializarea sumelor
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivel de comune. în vederea asigurării cheltuielilor de personal pentru
activitatea „INVATAMÂNT” in vederea asigurării fondurilor necesare
pentru plata unor drepturi de natura salariala stabilite prin hotărâri
judecătorești
-adresa nr. 20987/14.08.2015 transmisa de AJFP Vaslui prin care se
modifica nivelul maxim al cheltuielelor de personal initial de la 1050000 la
1123000 lei.

In temeiul 36 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” siart.115 alin.
(1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. (2) lit. “a” Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTARSTE:
Art. 1.- Bugetul local pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 6 din 04 februarie 2015 se rectifică dupa cum urmeaza
VENITURI-se modifică trimestrializarea sumelor defalcate din TVA
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel de comune. în
vederea asigurării cheltuielilor de personal pentru activitatea
„INVATAMÂNT” cap. 11.02.02. in vederea asigurării fondurilor necesare
pentru plata unor drepturi de natura salariala stabilite prin hotărâri
judecătorești –cu suma de 33.000 lei
CHELTUIELI- se modifică trimestrializarea sumelor cheltuielilor de
personal pentru activitatea „INVATAMÂNT” cap.65.00.00 in vederea
asigurării fondurilor necesare pentru plata unor drepturi de natura salariala
stabilite prin hotărâri judecătorești –cu suma de 33.000 lei si nivelul
maxim al cheltuilelor de personal de la 1.050.000 lei la 1.123.000 lei .
Art. 2.- D-L Armene Ilior, îndeplinind funcția publică de consilier cu
atribuții și responsabilități în domeniul financiar-contabil în compartimentul
contabilitate publică din aparatul de specialitate al primarului comunei, se
obligă să efectueze înregistrările impuse de prezenta dispoziție în
evidențele contabile.
Art. 3.- Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege,
INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETUL VASLUI, persoanei menționate la
art. 2 și se aduce la cunoștință publică prin afisare,TREZORERIEI
MUNICIPIULUI BIRLAD.
Bogdanita 31-08-2015
CONTRASEMNEAZĂ
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
Vasile Malanca

S E C R E T A R,
Vergil Ursu

Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenti la sedinta.

