ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.39 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri şi cheltuieli al
Comunei Naidas, pe anul 2018
Luând act de:
-raportul de specialitate , întocmit de către Compartimentul de specialitate,
-expunerea de motive a primaruluiComuneiNaidăș, încalitate de iniţiator,
- raportulcomisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea aprobării rectificarii bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei
Naidas, 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 abugetului de stat peanul 2018 aprobat de
Ministerul Finantelor Publice
Avand in vedere adresa nr.9385 din 17.12.2018 a Directiei Generale Regionala a Finantelor
Publice Timisoara, Administratia Finantelor Publice Caras-Severin, Activ de Trezorerie Caras-Severin
Avand in vedere adresa 24592 din 18.12.2018 a Consiliului Judetean Caras –Severin
Având la bază prevederile art.34 alin.6 din Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,
În conformitate cu prevederile art.IV, alin. 4, lit. b, din OU.G nr. 26 din 6 iunie 2012, privind
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unoracte normative,
Întemeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale
actualizată,
În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată,
privind administraţi apublică locală,
Consiliul Local al Comunei Naidăș intrunit in sedinta ordinara
HOTĂRASTE:
Art.1. –Bugetul local al comunei Naidas se rectifica pentru anul 2018 astfel:
a) La partea de venituri :
-capitolul 11.02.06- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale se majoreaza cu suma totala de 25.00 mii lei si anume in trim.IV cu suma de
25.00 mii lei.
-capitolul 04.02.04-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale –se diminueaza cu suma totala de -15,00 mii lei si anume in
trim IV cu suma de -15.00 mii lei.
-capitolul 37.02.03-Varsaminte din sectiunea de functpt.finantarea sect de dezv -se majoreaza
cu sumatotala de -15.00 mii lei si anume in trim.IV cu suma de- 15.00 mii lei
-capitolul 37.02.04 –Varsaminte din sectiune de functionarese majoreaza cu suma totala de
15.00 mii lei sianume in trim.IV cu suma de 15.00 mii lei
-capitolul 42.02.65- Subventii de la stat-Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala – se
majoreaza cu suma de 278.54 mii lei sianumecu in trim.IV cu suma de 278.54 mii lei .
b) partea de cheltuieli
-

Capitolul 51.02- Autorit.pub siact.externe se majoreaza cu suma totala de 25.00 mii lei
Titlul 20 – Bunuri si servicii se majoreaza cu suma totala de 25.00 mii lei in trim.IVcu suma
de 25.00 mii lei.

-

Capitolul 65.02.-Invatamint –se majoreaza cu suma totala de 278.54 mii lei
Titlul 70 –Cheltuieli de capital se majoreaza cu suma totala de 278.54 mii lei sianume in
trim .IV cu suma de 278.54 mii lei
capitolul 67.02.–Culturarecreerereligie–se majoreaza cu suma de 15.00 mii lei
Titlul 70 –Cheltuieli de capital,- se majoreazacu suma totala de 15.00 mii lei in trimIV cu
suma de 15.00 mii lei

Art.2. Se aprobalistaobiectivelor de investitiipentruanul 2018 conform anexa 1.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se încredinţează Primarul Comunei
NAIDAS prin serviciile de specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în baza
prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la:
-InstitutiaPrefectului –JudetulCaraș-Severin
-Directia de TrezorerieCaraș-Severin
-PrimarulComuneiNaidăș
-Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comuneiNaidăș
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Luis-Ionel LINȚA-DANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 19
decembrie 2018, sistem de vot liber, cu un număr de 7 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi
,,împotrivă”.

