ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A NR.81/05.12.2016
privind rectificarea/modificarea bugetului local al orasului Baia de Aries
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba , intrunit in sedinta de indata ;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind rectificarea/modificarea bugetului local al orasului
Baia de Aries ;raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr.5880 /02.12.2016; adresa Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Alba nr. ABG_STZ 18374/29.11.2016, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pe anul 2016,
aprobate prin O.U.G. nr.86/2016, Adresa Liceului Dr.Lazar Chirila, nr.3978/02.12.2016, privind rectificarea bugetului pe anul
2016; rapoartul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanatele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea nr.339/2015, legea bugetului de stat pe anul 2016;
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata :

HOTARASTE:
Art.unic. .Aproba rectificarea bugetului local pe anul 2016 dupa cum urmeaza :

VENITURI
Cod indicator.040201 Cote defalcate din impozitul
pe venit
Cod.indicator. 110202 sumelor defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pe anul
2016
CHELTUIELI
Cap.6502 Invatamant
Art.100101 Salarii de baza
Art.100105 Sporuri pentru conditii de munca
Art.100106 Alte sporuri
Art.100111 Fond aferent platii cu ora
Art.100130 Alte drepturi salariale in bani
Art.100301 Contributii de asigurari sociale de stat
Art.100302 Contributii de asigurari de somaj
Art.100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate
Art.100304 Contributii de asigurari pt.accid de
munca si boli prof.
Art.100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii
Art.5901 Burse

AN 2016

Mii lei
Trim.IV

+2,20

+2,20

+444,13

+444,13

+233,79
+0,39
+3,71
+16,55
+17,78
+62,0
+2,34

+233,79
+0,39
+3,71
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+2,34

+20,70

+20,70

+0,85

+0,85

+1,89

+1,89

+2,20

+2,20

Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba;
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului finaciar –contabil;
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba;
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile, din numărul de 13 consilieri
în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Bora Gheorghe

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

