ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A nr.81/18.12.2017
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.5360/12.12..2017 ; adresa
liceului Dr. Lazar Chirila nr.4608/11.12.2017; adresa AJFP Alba nr. ABG_STZ-20829/07.12.2017; rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
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 :

VENITURI
Cod.indicator. 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit
Cod.indicator. 040204 Sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Cod.indicator.07020203 Impozit pe terenul din extravilan
Cod.indicator.16020201 Impozit pe mijloace de transport detinute
de persoane fizice
Cod.indicator.30020530 Venituri din concesiuni si inchirieri
Cod.indicator.35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
CHELTUIELI
Cap.5102 Autoritati publice
Art.200103 Incalzit, iluminat si forta motrica
Art.203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Art.2002 Reparatii curente
Cap.5402 Alte servicii publice generale
Art.200530 Alte obiecte de inventar
Cap.6502 Invatamant
Art.100101 Salarii de baza
Art.100111 Fond aferent platii cu ora
Art.100113 Indemnizatii de delegare
Art.100301 Contributii de asigurari sociale de stat
Art.100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii
Art.200530 Alte obiecte de inventar
Art.200601 Deplasari interne, detasari, transferari
Cap..6802 Asistenta acordata persoanelor in varsta
Art.510101 Transferuri intre institutii publice
Cap.700206 Iluminat public si electrificari rurale
Art.200103 Incalzit, iluminat si forta motrica
Cap.84020301 Drumuri
Art.2002 Reparatii curente
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2.Veniturile bugetului finantat din surse proprii si subventii se modifica dupa cum urmeaza :
AN 2017
VENITURI
Cod.indicator. 331013 Contributia de intretinere a persoanelor
asistate
Cod.indicator.431009 Subventii pentru institutii publice

Mii lei
Trim.IV

-135,0

-135,0

+135,0

+135,0

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 si 3 abtineri, din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Mihet Sorin

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

