ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
Hotararea nr.40/12.10.2018
privind rectificarea/modificarea bugetului local al orasului Baia de Aries
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in sedinta publica ordinara ;
Luand in discutie proiectul de hotarare initiat de primar privind rectificarea/modificarea bugetului local al orasului Baia de
Aries; raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr.3666/08.10.2018; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
nr.1, 2 si 3 din cadrul consiliului local cu amendamentul comisiei de specialitate nr.1, in sensul suplimentarii la Capitolul Venituri 0,5 mii lei, la Ajutoare sociale - 2,5 mii lei, la Mijloace de transport – 200 mii lei.
In conformitate cu:
-OUG nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr.273/2006 privind finanatele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
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 2018 dupa cum urmeaza :
Mii lei
AN 2018
VENITURI
Cod indicator 330208 Venituri din prestari de servicii
CHELTUIELI
Cap51020103 Autoritati publice
Art.100101 Salarii de baza
Art.100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
Cap.6502 Invatamant
Art.100115 Alocatii pt. transportul la si de la locul de munca
Art.200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Art.2002 Reparatii curente
Art.200601 Deplasari interne, detasari, transferuri
Art.2013 Pregatire profesionala
Art.57020102 Ajutoare sociale in natura
Cap.65020401 Invatamant secundar inferior
Art.710102 Masini, echipamente si mijloace de transport
Cap.670250 Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei
Art.200104 Apa, canal, salubritate
Art. 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Cap.74020501 Salubritate
Art.203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
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Art.2 . Aproba modificarea listei de investitii pentru anul 2018, conform anexei – parte integranta.
Art. 3. Prezenta hotarare poate fi atacata în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 zile de la comunicare.
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. Timonea Petru
N.D. – 5exp.

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

