ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A NR.23/11.03.2016
Privind rectificarea/modificarea bugetului local al orasului Baia de Aries
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, întrunit în şedinţă ordinară :
Luand in dezbatere proiectul de hotărare initiat de primar privind rectificararea bugetului local al orasului
Baia de Aries pe anul 2016; raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr.701/02.03.2016; Adresa
nr.3291/18.02.2016 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba privind sumele defalcate din TVA, alocate in
vederea stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate – tichete sociale
de gradinita; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 din cadrul consiliului local.
În conformitate cu:

Legea nr. 248 din 28 octombrie 2015 actualizată, privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
Legea nr. 273/2006, privind finanatele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata :
HOTARASTE:
Art.unic Aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016, dupa cum urmeaza :
Mii lei
AN 2016
Trim.I
VENITURI
Cod indicator.11.02 Sume defalcate din TVA pentru
+6,87
+6,87
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor
CHELTUIELI
Cap.6502 Invatamant
Art.100111 Fond aferent platii cu ora
-0,34
-0,34
Art.100301 Contributii de asigurari sociale de stat
+0,34
+0,34
Cap.650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
+6,87
+6,87
Tichete de cresa si gradinita
+6,87
+6,87

Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Serviciului financiar-contabil;
Agentiei Judetene a Finanţelor 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 valabil exprimate, din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons. Pandor Nicolae

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

