R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU-CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local Corbu pe Trimestrul IV, anul 2017
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 11.10.2017;
Analizând :
•

Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre ale primarului comunei Corbu,
judeţul Constanţa, domnul Galbinasu Marian;

•

Raportul intocmit de S.C. Senior Accounting Services S.R.L. ;

•

Rapoartele comisiilor de specialitate 1şi 2 din cadrul Consiliului Local al
comunei Corbu , judeţul Constanţa;

•

Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;

Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Constanta nr.21236/02.08.2017
inregistrata la Primaria Corbu sub nr.6991/14.09.2017 precum si adresa Scolii
Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu nr.1099/26.09.2017 inregistrata la Primaria
Corbu sub nr.7304/26.09.2017.
Vazand H.C.L. nr.13/24.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Consiliului local Corbu pe anul 2017 precum si dispozitiile Legii
nr.06/2017–legea bugetului de stat pe anul 2017;
Ţinând cont de prevederile art.19 alin.2), art.26, art.39 si art.57 ale Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.27, art.36 alin.2) lit.,,b’’; alin.(4), lit.”a’’;lit.) ,,e’’,
art.45 alin.(2), lit.”a” si art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, actualizata
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Corbu
pe anul 2017, trimestrul IV, după cum urmează :
VENITURI:
04.02.04

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare
buget............................................................................................... + 100 000 lei
TOTAL............................................................................................. +100 000 lei

CHELTUIELI :
Cap.51.02.10
Cheltuieli salariale administratie ...................................................... + 170 000 lei
Cap.51.02.20
Cheltuieli salariale administratie .............................. .......................- 170 000 lei
Cap.65.02.20
Cheltuieli salariale invatamant.......................................................... +11 252 lei
Cap.70.02.20
Cheltuieli materiale ..................................................... ...................... -11 252 lei
Cap.67.02.20
Cheltuieli materiale cultura ................................................................. – 5 000 lei
Cap.67.02.10
Cheltuieli salariale cultura .................................................................. + 5 000 lei
Cap 70.02.71
Cheltuieli dezvoltare..........................................................................+ 100 000 lei
TOTAL

+ 100 000 lei

Art.2 Aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul III si a Listei de
investitii conform anexelor nr. 1 si nr.2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza S.C. Senior Accounting Services
S.R.L., firma de contabilitate cu care Primaria comunei Corbu are incheiat contract de
prestari servicii.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi
depus la dosarul sedintei, un exemplar S.C. Senior Accounting Services S.R.L. si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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