ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A nr.67/28.09.2017
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 si a
bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii al orasului Baia de Aries; raportul de specialitate
al serviciului financiar contabil nr.4150/22.09.2017; adresa nr.16232/19.09.2017, a Administratiei Judetene
a Finantelor Publice Alba; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3;
In conformitate cu prvederile Legii nr.273/2006 privind finanatele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare, ale 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
VENITURI
Cod indicator.040201 Cote defalcate din impozitul pe venit
Cod indicator 110202 Sume defalcate din TVApentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor , municipiilor
pentru 2017, trim. III, din care:
-pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav si indemnizatiile lunare
-pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii
defavorizate, in scopul stimularii participarii la invatamantul prescolar
(tichete sociale gradinita)
CHELTUIELI
Cap.650250 Alte servicii in domeniul invatamantului
Art570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita
Cap.68020502 Asistenta acordata in caz de invaliditate
Art.100101 Salarii de baza
Art.100301 Contributii de asigurari sociale de stat
Art.100302 Contributii de asigurari de somaj
Art.100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate
Art.100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii
Art.570201Ajutoare sociale in numerar
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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 12 voturi favorabile, din numărul de 13 consilieri
în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marzan Silviu

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

