
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMTINEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr.8t /2017
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit
in sedinta ordinara din data de 29.11.2017 analizand expunerea de motive a primarului
referitoare la proiectul de hotarare privind rectifrcarea bugetului local pentru anul 2017;

vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul comparti-
mentului de specialitate din cadrul primariei precum si de raportul comisiei de specialitate
in domeniul activitati economico-financiare,agricultura,amenajarea teritoriului si de urbanism,
protectia mediului si turism precum si de avizul secretarului;

avand in vedere Decizia AJFp Covasnanr.ll/15.11.2017 privind
tepartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituii ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,respectiv redistribuirea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor
oraselor si municipiilor pe anul 2017 si DeciziaAJFP covasnanr.l3l22.11.2017 pivind
repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor pe
anul2017;

in baza prevederilor art.19,alin.2 dinLegea nr.27312006 privind
finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.3 6,alin.2,lit."b",
alin.4,lit."a" din Legea nr.215l2001 privind administratia publica locala ,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art.45,alin.l si alin.2,lit.,'a,'si ale art.1 15,
alin.1,lit."b" din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala ,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l. Se aproba rectificarea bugetului local pentru anu 12017 pe
total,respectiv sectiunea de dezvoltare si sectiunea de functionare,conform anexei nr.l li
prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta.

Art.2.Se aproba modificarea Programului de investitii in
conformitate cu rectificarea prevazuta la art.1 .

Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezenlei hotarari
se insarcineaza primarul comunei prin aparatul de specialitate.

29.11.2017

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECREIAR

Prezenta hotarare se difuzeaza.astfel:
- I exemplar Prefectura Judetului Co
-1 exemplar dosar sedinta consiliul local
-l exemplar birou impozite si taxe
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Anexa nr' I
la Hotararea w.8ll20l7

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

LEI

DENUMIREA
INDICATORILOR COD

PLAN
INITIAL

RECTIFICARE TOTAL
AN

VENITURI 4.3 r6.530 146.000 4.457.530

Sume defalcate din TVA I1.02.02 3.2s4.530 78.000 3.3 32.s30

Cote defalcate din
impozitul pe venit

04.02.04 928.000 28.000 956.000

Taxe judiciare de timbru 07.02.03 18.000 5.000 23.000

Alte venituri din
inchirieri si concesiuni

30.02.530 28.000 32.000 60.000

Alte venituri din amenzi 35.02.50 88.000 3.000 91.000

CHELTUIELI 4.459.500 t46.000 4.605.500

AUTORITATI
PUBLICE

s1.02. 247.500 6.000 253.500

-cheltuieli materiale 20 247.500 6.000 253.500

INVATAMANT 6s.02 2.514.000 68.000 2.582.000

-cheltuieli personal l0 2.5 14.000 68.000 2.s82.000

CULTURA BUGET 67.02 89.000 25.000 I14.000

-cheltuieli materiale 20 89.000 25.000 I 14.000

ASISTENTA SOCIALA 68.02 442.000 14.000 456.000

cheltuieli personal l0 412.000 14.000 456.000

SALUBRITATE 74.02 20.000 10.000 30.000

-transferuri 55 20.000 r 0.000 30.000

TRANSPORT 84.02 r.147.000 23.000 1.170.000

-cheltuieli material
-cheltuieli capital

20
7t

432.000
715.000

18.000
s.000

4s0.000
720.000


