AVIZAT FAVORABIL

COMISIA DE ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM,
JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ
Nr. 18/2017
Comisia de specialitate a Consiliului Local al comunei Beba Veche, întrunita în sedinta a luat în discutie acest
proiect.
În urma analizei si având în vedere (baza legala)
Lege nr. 215/2001 republicata
Art. 36. - (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice
locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
...
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
...
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei
bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
...
Art. 45. - (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii
membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a
consiliului cere o alta majoritate.
(2) Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului
local:
a) hotararile privind bugetul local;
- Hotărârea nr. 15/2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017;
- Hotărârile nr. - privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
-Referatul nr. 2196/5.07.2017 întocmit de serviciul Contabilitate prin care se propune rectificarea
bugetului local al comunei Beba Veche;
-Bugetul local al comunei pe anul 2017 publicat la adresa
Pe server propriu http://bebaveche.myds.me/wordpress/?media_dl=1344
Pe serverul http://uat.mdrap.ro/ al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice –
Directia pentru Politici Fiscale si Bugetare locale
http://uat.mdrap.ro/uploads/35/155724/1/PROIECT_BUGET_LOCAL_2017.pdf

Comisia de specialitate AVIZEAZĂ FĂRĂ AMENDAMENTE propunerea de rectificare a bugetului local pe
anul 2017.

Supunem solicitarea aprobarii proiectului de hotărîre anexat de către plenul Consiliului Local al
comunei Beba Veche.

PRESEDINTE COMISIE,
Toth Ede
Membrii prezenţi:
Horvath Stefan

SECRETAR,
Ciobanu Liviu

ROMÂNIA
JUDETUL TIMIŞ
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
Nr. 27
Primarul comunei Beba Veche, judeţul Timiş, in baza art. 26 alin. 1 din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului local Beba Veche aprobat prin HCL 22/2012:
În urma analizei si având în vedere:
- Hotărârile nr. 15/2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017;
- Referatul nr. 2196/5.07.2017 întocmit de serviciul Contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului local
al comunei Beba Veche;
-Acordul de garantare Fondul National de Garantare pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN,
În baza avizului Comisiei de activitati economic-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si de
disciplina a Consiliului local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Articolul 1- Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017, după cum urmează:
-Mii lei-

Descriere

Cont

Initiale

Venituri totale

Total

3664.50

+320,00

3984,51

0

+320,00

32.,00

3664.50

+32,00

3984,51

65.02.71.01.30

0.00

+203.00

203.00

67.02.71.01.01

250.00

-180.00

70.00

67.02.71.01.30

0.00

+320.00

320.00

70.02.71.01.30

33.00

-23.00

10.00

Sume de la FEADR

11.02.02

Cheltuieli totale
Invatamant
Titlu XIII Active nefinanciare
Cultura si religie
Titlu XIII Active nefinanciare
Cultura si religie
Titlu XIII Active nefinanciare
Dotari camine culturale
Locuinte si dezvoltare publica
Titlu XIII Active nefinanciare

Modificare

Articolul 2- Prezenta hotărâre se comunică:
 Instituţiei Prefectului-judeţul Timiş ,
 D.G.F.P.C.F.S. Timiş;
 Consiliului Judeţean Timiş - Serviciul buget;
 Contabilităţii;
 Cetăţenilor comunei Beba-Veche.
INITIATOR
PRIMARUL COMUNEI
Ioan Bohancanu

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI
Sorin Giuroescu

