ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Hotărârea nr.45 /2018
Privind rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinara
din data de 31 mai 2018;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr. 7/80/2018 şi raportul
compartimentului contabilitate nr. 7/81 /2018;
- Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 3/2018 –Legea bugetului de stat pe anul 2018;
-Prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 23/2018 privind aprobarea
bugetului general al comunei Gălăuţaş pe anul 2018,
-contul de executie al comunei Gălăuțaș ;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei
Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 9/37/2018, comisia de
specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie
socială şi protecţia mediului nr. 9/39/2018, comisia de specialitate pentru programe de
dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 9/35 /2018,
In temeiul dispozitiunilor art. 36 alin. 1 si alin. 2, lit b), alin 4 lit. a), art. 45 alin.2 lit.a),
art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş pe trimestrul II al
anului 2018 prin suplimentarea acestuia cu suma totală de 16 mii lei, la venituri şi
suma totală de 16 mii lei la cheltuieli, după cum urmează :
a) Bugetul local al comunei Gălăuţaş, cu suma totală de 16 mii lei, astfel:
a.1.) la venituri, cu suma de 16 mii lei:
-cod 16.02.02.01 -Taxă mijloace de transport persoane fizice
5,00 mii lei
- cod 39.02.01 -Venituri din valorificarea unor bunuri
1,00 mii lei
- cod 42.02.41 -Subventii de la bugetul de stat pt finantarea sanatatii 10,00 mii lei
a.2.) la cheltuieli, intervin următoarele modificări:
-cod 61.02.05- Protecție civilă și protecție contra incendiilor
Nr .
Denumire indicator
Cod
crt.
1.
Salarii de bază
10.01.01.
TOTAL

Trim IV
-mii lei6,00
6,00
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-cod 66.02.08-Servicii de sănătate publică
Nr .
crt.
1.

Denumire indicator

Cod

Salarii de bază

10.01.01

Total

Trim IV
mii lei10,00
10,00

Art.2. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita,
Agenției Județeană a Finanţelor Publice Harghita şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare
la sediul Primăriei comunei Gălăuţaş şi pe pagina de internet a instituţiei.
Art.4. Cu aducere la indeplinire a prezentei se încredinţează primarul, secretarul
comunei Gălăuţaş şi contabilul instituţiei.
Gălăuţaş, la 31 mai 2018

Președinte de ședință,
Consilier local,
Urzică Sorin-Marin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

