ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL DETA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Avizat pentru legalitate
SECRETAR
HOTĂRÂREA

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016.
Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
Având în vedere referatul nr. 3.468/2016 al Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi
taxe al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe
anul 2016, expunerea de motive a Primarului oraşului Deta şi raportul de avizare al Comisiei Economice ;
În conformitate cu art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art.
36 alin. (2) litera “b”, alin. (4) litera “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, după cum
urmează :
Se suplimentează la venituri:
-Subcap. A03.18.00 “Impozitul pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal”, cu suma de 7,63 mii lei ;
-Subcap. A35.01.02 „Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii
de specialitate”, cu suma de 7,68 mii lei ;
-Subcap. A39.07.00 „Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale”, cu suma de 19,11 mii lei ;
-Subcap. A45.07.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori” cu suma
de 29,96 mii lei.
Se reduce la cheltuieli:
-Subcap. A70.50.00 „Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale, Titlul XIII „Active nefinanciare” cu suma de 130,00 mii lei ;
-Subcap. A84.03.03 “Străzi”, Titlul II „Bunuri şi servicii” cu suma de 30,00 mii lei .
Se suplimentează la cheltuieli:
-Subcap. A70.03.30 „Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor”, Titlul II „Bunuri şi servicii”
cu suma de 40,00 mii lei ;
-Subcap. A70.06.00 „Iluminat public şi electrificări rurale”, Titlul II „Bunuri şi servicii”
cu suma de 40,00 mii lei ;
-Subcap. A70.50.00 „Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale, Titlul II „Bunuri şi servicii” cu suma de 144,38 mii lei.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş ;
- Consiliului Judeţean Timiş ;
- Primarului Oraşului Deta ;
- Compartimentului Administraţie publică, secretariat al Primăriei oraşului Deta ;
- Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ;
- D.G.F.P. Timiş ;
- Trezoreriei oraşului Deta.
I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.

