JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA NAIDAS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.42 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri şi cheltuieli al
Comunei Naidas, pe anul 2015
Luând act de raportul de specialitate , întocmit de către Compartimentul de specialitate,
expunerea de motive a primarului Comunei Naidăș, în calitate de iniţiator, de raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea aprobării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Naidăș pe
anul 2015.
Avind invedere adresele 5178 din 03.11.2015 , 5228 din 06 11.2015 si 5486 din 20 11.2015 din
partea ANAF DGRFPT Admin jud a finantelor Caras Severin ,Activ de trezorerie si contab. Publica
Serv.de Sinteza si Assist.elaborarii executiei Bugetelor locale.
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. 186/29.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015,
Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6,
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 unor acte normative,
În temeiul 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 administraţia publică locală,
Consiliul Local al Comunei Naidăș intrunit in sedinta de indata
HOTĂRÂSTE:
Art.1. La partea de venituri:
- capitolul 11.02.02 –sume defalcate din tax ape valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate -se majoreaza cu suma totala de 160.98 mii lei si anume in trim.IV cu suma de 160.98
mii lei.
-capitolul 11.02.06 –sume defalcate din taxa pe valorea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
se majoreaza cu suma totala de 1.00 mii lei si anume in trim IV cu suma de 1.00 mii lei.
-capitolul 36.02.50 –Alte venituri –se majoreaza cu suma totala de 67.00 mii lei si anume in trim.IV cu
suma de 67.00 mii lei.
Art.2.. La partea de cheltuieli
-capitolul 51.02.10 Autoritati publice si actiuni externe –Cheltuieli de personal – se majoreaza
cu suma totala de 13.00 mii lei si anume cu suma de 13.00 mii din trim IV .
-capitolul 65.02.10-Invatamint-Cheltuieli de personale – se majoreaza cu suma totala de 146.51
mii lei si anume in trim.IV cu suma de 146.51 mii lei.
-capitolul 65.02.20 –Invatamint –Bunuri si servicii - se majoreaza cu suma totala de 3.00 mii lei
si anume in trim.IV cu suma de 3.00 mii lei.
-capitolul 65.02.70 –Invatamint- Cheltuieli de capital –se majoreaza cu suma totala de 40.00 mii
lei si anume in trim.IV cu suma de 40.00 mii lei.

-capitolul 67.02.70 –Cultura ,recreere ,religie – Cheltuieli de personal –se majoreaza cu suma de 1,00
si anume in trim.IV cu suma de 1,00 mii lei.
-capitolul 68.02.10 –Asigurari si asistenta sociala –Cheltuieli de personal se majoreaza cu suma totala
de 11.47 mii lei si anume in trimIV cu suma de 11.47 mii lei.
-capitolul 68.02.57- Asigurari si asistenta sociala –Asistenta sociala se majoreaza cu suma tolala de
14.00 mii lei si anume in trim.IV cu suma de 14.00 mii lei.
Art.3 . Se aproba Lista de investitii anexa 1.
Art.4.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
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