ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA CĂŞEIU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A N R. 3 8
din 25 octombrie 2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Consiliul Local Căşeiu, întrunit în şedinţa ordinară a lunii octombrie;
Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, proiect din
iniţiativa primarului;
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei Cășeiu nr. 6425/22.10.2018;
 Raportul compartimentului de specialitate nr. 6425/2/22.10.2018;
 Raportul comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile:
 art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h o t ă r ă ş t e:
Art.1 Rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin majorarea prevederilor bugetare, atât la partea
de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, cu suma de 135.000 lei, din care pentru:
- secţiunea de funcţionare cu suma de 85.000 lei;
- secţiunea de dezvoltare cu suma de 50.000 lei.
Art.2 (1) Rectificarea părţii de cheltuieli a bugetului local, prin majorarea prevederilor bugetare la
secţiunea de funcţionare cu suma de 85.000 lei, astfel:
1. la capitolul „AUTORITĂŢI EXECUTIVE”, în cadrul „Apa, canal şi salubritate” cu suma de 30.000 lei;
2. la capitolul „ASISTENŢĂ SOCIALĂ” în cadrul paragrafului „Alte cheltuieli în domeniul asistenţei
sociale” cu suma de 15.000 lei;
3. la capitolul „TRANSPORTURI”, în cadrul „Bunuri şi servicii” cu suma de 40.000 lei .
(2) Rectificarea părţii de cheltuieli a bugetului local, prin majorarea prevederilor bugetare la
secţiunea de dezvoltare cu suma de 50.000 lei, la capitolul „AUTORITĂŢI EXECUTIVE”, pentru obiectivul de
investiţii ”Construire capelă în localitatea Căşeiu, comuna Căşeiu, judeţul Cluj” .
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, în calitate
de ordonator principal de credite şi Compartimentul Financiar-Contabil.
Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48 alin. (2), art.
49 alin. (1) şi ale art. 117 lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
actualizată:
 Primarului comunei Căşeiu;
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj;
 Compartimentului Financiar-Contabil.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prunduş Călin Augustin
Contrasemnează,
Adrian Opriş - Secretar

NOTĂ: Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Căşeiu cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de _________ voturi „pentru”, _________voturi „împotrivă” şi _________ abţineri, exercitate de
_________ consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 13 consilieri.

