ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.21 din 11 octombrie 2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2010;
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate cu privire la rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2010;
Luând în considerare raportul Compartimentului de Contabilitate din cadrul Consiliului Local
al comunei Naidăş;
Având în vedere adresa nr.359/30.08.2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice CaraşSeverin prin care se diminuează bugetul de venituri şi chletuieli cu suma de 17,00 mii lei.
Având în vedere adresa nr.10.517/24.09.2010 a Consiliului Judeţean Caraş-Severin prin care se
diminuează bugetul de venituri şi chletuieli cu suma de 85,00 mii lei
În temeiul art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi
completată ulterior;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară, în temeiul art.36 alin.4
lit.a), art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV din anul 2010,
prin diminuare cu suma de 102,00 mii lei .
Art.2. – Diminuarea pe capitole de venituri se face astfel:
- cap.04.02.04 – sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale – suma de 2,00 mii lei
- cap.11.02 – sume defalcate din T.V.A. – suma de 100,00 mii lei, din care:
- cap.11.02.02 – sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comuneilor – suma de 9,00 mii lei
- cap.11.02.06 - sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale – suma
de 91,00 mii lei.
Art.3. – Repartizarea pe capitole de cheltuieli se face astfel:
- cap.65.02 – Învăţământ – suma de 47,00 mii lei, din care:
cap.65.02.10 – cheltuieli de personal – suma de 9,00 mii lei
cap.65.02.71 – active nefinanciare – suma de 38,00 mii lei
- cap.67.02 – cultură, recreere şi religie – suma de 7,00 mii lei, din care:
cap.67.02.71 – active nefinanciare – suma de 7,00 mii lei
- cap.84.02 – transporturi – suma de 48,00 mii lei, din care:
cap.84.02.71 – active nefinanciare – suma de 48,00 mii lei
Art.4. – Suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV anul 2010 cu suma de
65,00 mii lei.
Art.5. – Repartizarea pe capitole de venituri se face astfel:
- cap.36.02 – diverse venituri – suma de 65,00 mii lei, din care:
cap.36.02.50 – alte venituri – suma de 65,00 mii lei
Art.6. – Repartizarea pe capitole de cheltuieli se face astfel:
- cap.51.02 – autorităţi publice şi acţiuni externe – suma de 47,00 mii lei, din care:
cap.51.02.20 – bunuri şi servicii – suma de 47,00
- cap.65.02 – Învăţământ – suma de 8,00 mii lei, din care:
cap.65.02.20 – bunuri şi servicii – suma de 8,00
- cap.74.02 – protecţia mediului – suma de 10,00 mii lei, din care:
Cap.74.02.20 – bunuri şi servicii – suma de 10,00 mii lei.

Art.7. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare şi pe sitte – ul Primărie comunei
Naidăş, 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, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţia de Trezorerie Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
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