ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA NAIDĂȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.21 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei
Naidăș pe anul 2018
Luând act de:
- raportul de specialitate , întocmit de către Compartimentul de specialitate,
- expunerea de motive a primarului Comunei Naidăș, în calitate de iniţiator,
- raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Naidăș
pe anul 2018
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 aprobat de Ministerul
Finantelor Publice
Având la bază prevederile art.34 alin.6 din Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,
În temeiul art.19, al.2 din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale actualizată,
În baza art.36, alin. 4, lit. „a", art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. –Bugetul local al comunei Naidăș se rectifică pentru anului 2018 astfel:
La partea de venituri :
-capitolul 30.02.05-Venituri din concesiuni –se majoreaza cu suma totala de 41,00 mii lei si anume in
trim II cu suma de 41.00 mii lei.
b) La partea de cheltuieli
- Capitolul 51.02.20- Autorit.pub si act.externe – Bunuri si servicii se majoreaza cu suma totala de
5.00 mii lei in trim.IIcu suma de 5.00 mii lei.
- capitolul 67.02.20–Cultura recreere religie–Bunuri si servicii,- se majoreaza cu suma totala de
30.00 mii lei in trimIIcu suma de 30.00 mii le
- Capitolul .-65.02.57.02.03- Invatamint-Asistenta sociala tichete gradinita–se majoreaza cu suma
totala de 3.00 mii lei si anume in trim.II cu suma de 3.00 mii lei
- Capitolul 68.02.57 -Asigurari si asistenta sociala-Asistenta sociala-se majoreaza cu suma totala de
3.00 mii lei si anume in trim.II cu suma de 3,00 mii lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei NAIDĂȘ prin
serviciile de specialitate.
Art.3.Prezenta hotărare se comunică se va face publică prin afisare sitte-ul Primariei comunei
Naidăș,intra in vigoare si se comunica in bazat.48 alin.2,ale art.49 alin.1 teza II și ale art 115 alin 3 si 5 din
Legea nr.215/201 privind administratia publica locala,republicata în 2007 ,la
-Institutia Prefectului –Judetul Caraș-Severin
-Directia de Trezorerie Caraș-Severin
-Primarul Comunei Naidăș
-Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăș
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Constantin RAȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2018, sistem
de vot liber, cu un număr de 8 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.

