ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R EA Nr.57/31.07.2017
Privind rectificarea/modificarea bugetului local al orasului Baia de Aries
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara ;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind rectificarea bugetului local al orasului Baia de Aries;
raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr.3428 /26.07.2017; adresa CJ Alba nr.11971/VII/2/E/11/29.06.2017
privind repartizarea pe UAT-uri a subventiilor de la bugetul de stat; Adresa Caminului pentru persoane varstnice Baia de
Aries, nr.320/25.07.2017, privind rectificarea bugetului pe anul 2017; rapoarrele de avizare ale comisiilor de specialitate
nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanatele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare; a prevederilor Legii nr.6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata :
HOTARASTE:
Art.1 .Aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017 dupa cum urmeaza :
AN 2017

Mii lei
Trim.III

VENITURI
Cod.indicator. 370201 Donatii si sponsorizari
+5,9
+5,9
Cod indicator 420205 Planuri si regulamente de urbanism
+23,96
+23,96
CHELTUIELI
Cap.670250 Alte servicii in domeniul culturii, religiei
Art.203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
+5,9
+5,9
Cap.700250 Alte serv.in domeniul locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale
Art.710130 Alte active fixe
+23,96
+23,96
Art.2 Aproba rectificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii dupa cum urmeaza :
Mii lei
AN 2017
Trim.III
VENITURI
Cap.6810 Asistenta sociala
Art.100101 Salarii de baza
-8,3
-8,3
Art.100105 Sporuri pentru conditii de munca
+3,0
+3,0
Art.100301 Contributii de asigurari sociale de stat
+5,1
+5,1
Art.100302 Contributii de asigurari de somaj
+0,12
+0,12
Art.100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate
-0,19
-0,19
Art.100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii
+0,27
+0,27
Art.200104 Apa, canal, salubritate
+0,9
+0,9
Art.200108 Posta, telcomunicatii, radio, tv, internet
+0,4
+0,4
Art.200109 Materiale si prestari servicii cu caracter functional
-4,4
-4,4
Art.200130 Alte bunuri si serv.pt. intretinere si functionare
+0,3
+0,3
Art.200301 Hrana pentru oameni
+5,3
+5,3
Art.200530 Obiecte de inventar
-2,5
-2,5
Art.3.Aproba modificarea listei de investitii pentru anul 2017.
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 si 1 abtinere, din numărul de 13 consilieri în
funcţie şi 11 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Ignat Maria

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

