ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A nr.71/30.10.2017
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/modificarea bugetului local
al orasului Baia de Aries; raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr.4648/26.10.2017 ; adresa
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba nr.17463/09.10.2017; adresele Liceului „Dr.Lazar Chirila”,
nr.3944/10.10.2017 si 4042/17.10.2017; 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.unic. Aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017 dupa cum urmeaza :
Mii lei
AN 2017
Trim.IV
VENITURI
Cod indicator 110202 Sume defalcate din TVApentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor , municipiilor
pentru 2017, trim. III, din care:
-24,0
-24,0
-pentru finantarea cheltuielilor cu salariile, indemnizatiile si alte drepturi
salariale in bani pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat
CHELTUIELI
Cap.5102 Autoritati publice
Art.200105 Carburanti si lubrefianti
-1,43
-1,43
Cap.6502 Invatamant
Art.100101 Salarii de baza
+25,69
+25,69
Art.100106 Alte sporuri
-3,2
-3,2
Art.100111 Fond aferent platii cu ora
-6,85
-6,85
Art.100113 Indemnizatii de delegare
+0,5
+0,5
Art.100130 Alte drepturi salariale in bani
-25,0
-25,0
Art.100301 Contributii de asigurari sociale de stat
-4,14
-4,14
Art.100302 Contributii de asigurari de somaj
-1,25
-1,25
Art.100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate
-7,03
-7,03
Art.100304 Contributii de asigurari pt.accidente de munca si boli prof.
-0,13
-0,13
Art.100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii
-2,59
-2,59
Art.5901 Burse
+1,43
+1,43
Art.710101 Constructii
+4,0
+4,0
Art.710103 Mobilier, birotica si alte active corporale
-4,0
-4,0
Cap.700206 Iluminat public si electrificari rurale
Art.200103 Incalzit, iluminat si forta motrica
+10,0
+10,0
Cap.700250 Alte serv. In dom.loc.serviciilor si dezvolt. comunale
Art.203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
-10,0
-10,0
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 9 voturi favorabile, 3 voturi impotriva si 1 abtinere, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marzan Silviu

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

