ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.19 din 06 mai 2011 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II şi IV al
anului 2011
În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
Având în vedere prevederile Legii nr.286/2010 privind Bugetul de stat pe anul 2011;
Având în vedere adresa nr.310/21.04.2011 a D.G.F.P. Caraş-Severin;
Mai văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2011 făcută de către primarul comunei Naidăş;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară, 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,
cu modificările şi completările ulteriore
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al comunei Naidăş
în sumă totală de 14,00 mii lei, respectiv pe trim.II al anului 2011 cu suma de 10,00 mii lei şi pe trim.IV al
anului 2011 cu suma de 4,00 mii lei.
Art.2. – Repartizarea pe capitole de venituri se face astfel:
- cap.11.02.02 – Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor şi municipiilor – suma de 14,00 mii lei pe anul 2011 din care, pe trim.II anul 2011
suma de 10,00 mii lei şi pe trim.IV anul 2011 suma de 4,00 mii lei.
Art.3. – Repartizarea pe capitole de cheltuieli se face astfel:
- cap.65.02 – Învăţământ – suma de 14,00 mii lei pe anul 2011 din care, pe trim.II anul 2011 suma
de 10,00 mii lei şi pe trim.IV anul 2011 suma de 4,00 mii lei, din care:
- 65.02.10 – Cheltuieli de personal – suma de 14,00 mii lei pe anul 2011 din care, pe trim.II
anul 2011 suma de 10,00 mii lei şi pe trim.IV anul 2011 suma de 4,00 mii lei.
Art.4. – Suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral din venituri proprii cu suma de 25,00 mii lei pe trim.II 2011.
Art.5. – Repartizarea pe capitole de venituri ale instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
din venituri proprii, se face astfel:
- cap.33.10 – Venituri din prestări servicii şi alte activităţi – suma de 25,00 mii lei, pe trim:II 2011,
din care:
- cap.33.10.50 – alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi – suma de 25,00 mii lei pe
trim.II 2011.
Art.6. – Repartizarea pe capitole de cheltuieli ale instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral din venituri proprii, se face astfel:
- cap.83.10 – Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – suma de 25,00 mii lei pe trim.II
2011, din care:
- cap.83.10.03.30 – alte cheltuieli în domeniul agriculturii – suma de 25,00 mii lei pe trim.II
2011.
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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