ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr. 32 din 21 mai 2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Naidăş pe anul
2013
Consiliul Local al comunei Naoidas intrunit în şedinţă ordinară
Vazand expunerea de motive a initiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu. raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Naidăş, Raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăş ;
Avand in vedere prevederile art.33 alin.(l-6), art.39 alin.(6) si alin.(8) art.76 ^l din Legea
nr.273/2006 privind fmantele publice locale, publicată în M.OF. nr.618 din 18.07.2006 cu
modificările şi completările ulterioare ;
In temeiul art.36 alin.(4) lit."a" şi art.45, alin.(1), art.115 , alin.(l) lit.'b" din Legea
nr.215/2001 legea administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTARĂŞTE :
Art. 1. La partea de venituri:
- capitolul.37.02.01- Donaţii şi sponsorizări se majorează, pe trim.II, cu suma totală de
8,00 mii lei.
Art. 2 La partea de cheltuieli: -capitolul 51.02.20 –Autoritati publice si actiuni externe – bunuri şi servicii se
diminuează, în trim.II, cu suma de 18,44 mii lei.
-capitolul 70.02.20 –Locuinte,servicii si dezvoltare- Bunuri si servicii - se
majorează, în trim.II, cu suma totala de 18,44 mii lei.
-capitolul 67.02.20 –Cultura recreere si religie –Bunuri si srvicii –se majorează
în trim.II, cu suma totală de 8,00 mii lei.
Art.3 – 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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