
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STELNICA

HOTARARE
Privind rectificarea de buget pe anul 2015 la comuna Stelnica

Consiliul local al comunei Stelnicajudetul lalomita, intrunit in sedinta de
lucru ordinara din data de 15.09.2015,

Avand in vedere:
-HCL nr.9/2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015
-Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;.
-referatul compartimentului de specialitate.

-, -proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
EXAMINAND:

- Expunerea de motive a primarului
- Raportul comisiei de specialitate
- Avizul de legalitate al secretarului

In temeiul art.45, alin. 1 din legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STELNICA adopta prezenta hotarare:

ART.l.-Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2015, dupa cum urmeaza :
- Se maresc veniturile cu suma de 332031 lei(42.02.20-76609 lei si 45.0204.01-

255422 lei) si va fi repartizata la capitolul 84.02 titlul 56.04 ' Program din Fondul
European Agricol de Dezvoltare Rurala FEADR)

- Se maresc veniturile la impozitul pe teren extravilan cu suma 5000 lei, suma ce
va fi repartizata la capitolul 70.02-Locuinte si servicii la titlul 20 'cheltuieli cu
bunuri si servicii'.
- de la capitolul 84.02 titlul 71, de la obiectivul de investitii 'Imbunatatirea retelei de
drumuri de interes local strada Scolii si amenajarea intersectiilor aferente comuna
Stelnicajudetul lalomita' suma de 332 mii lei se va transfera la urmatoarele
capitole:

a) la capitolul 70.02 , titlul 56.04 'Program din Fondul European de Dezvoltare
Rurala(FEADR)' pentru obiectivul de investitii 'Achizitionare buldoescavator'
suma de 268 mii lei, iar suma de 64,550 lei din cadrul aceluiasi capitol de la titlul
71 se va transfera la titlul 56.04 pentru acelasi obiectiv de investitii.

b) la capitolul 84.02, titlul 71 de obiectivul de investitii 'Reparatii pentru strazile
Cimitirului, Lalelelor si Boier Maltezeanu' suma de 58,031 lei.

c) la capitolul 51.02 , titlul 71 pentru obiectivul de investitii 'Reparatii Dispensar
Uman+Imprejmuire gard' suma de 6 mii lei;



- Se va transfera de la capitolul 67.02 titlul 71 - obiectivul de investitii 'Reabilitare
monument' suma de 20 mii lei la capitolul 51 titlul 71 la obiectivul de
investitii 'Reparatii Dispensar Uman + imprejmuire gard'.

ART.3.-Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija contabilului si a
primarului comunei.
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