ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CUZAPLAC
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 23
din 31 mai 2007
privind rectificarea bugetului local al comunei Cuzăplac pe anul 2007 .
Consiliul Local al Comunei Cuzăplac;
Având în vedere raportul compartimentului buget-finanţe,contabilitate,impozite şi
taxe nr 1.221 din 25 mai 2007 cu propunerea de rectificare a bugetului local al comunei Cuzăplac
pe anul 2007 , expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul de avizare al comisiei de
specialitate a consiliului local;
Ţinând cont de prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 45/ 2003 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Hotărârea Guvernului nr.
300/ 2007 prin care se alocă comunei suma de 100.000 lei, precum şi art. 38 alin. (2) lit. d) din
Legea nr. 215 / 2001,modificată şi completată;
În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001,
modificată şi completată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se rectifică bugetul local al comunei Cuzăplac pe anul 2007 cu suma de
216.000 lei lei ,având următorul cuprins:
- venituri total ……………………………………… 1.698.360 lei;
- cheltuieli total ……………………………………. 1.698.360 lei,
repartizaţi pe trimestre dupa cum urmează:

- Tr. I
- Tr. II
- Tr. III
- Tr . IV

VENITURI

CHELTUIELI

515.980
444.810
382.540
355.030

515.980
444.810
382.540
355.030

Art.2. Veniturile totale in sumă de 1.598.360 lei provin din:
- venituri proprii…………………………………… 295.000 lei;
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată........ 628.000 lei;
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- sume defalcate pentru echilibrarea buget local..... 217.000 lei;
- sume defalcate alocate de Cons. Judeţean
pentru echilibrarea bugetului local...................... 20.000 lei;
- sume defalcate alocate de Cons. Judeţean
pentru drumuri......................................................
33.360 lei;
- subvenţii de la bugetul asigurărilor de şomaj
către bugetul local...............................................
60.000 lei;
- cote defalcate din impozitul pe venit................... 139.000 lei;
- subvenţii de la bugetul de stat ............................. 206. 000 lei.
- subvenţii de la Fondul Naţional de Dezvoltare.... 100. 000 lei
Art. 3. Cheltuielile totale in suma de 1.598.360 lei, se repartizează astfel:
- cheltuieli de personal………………………….
951.500 lei;
- cheltuieli materiale …………………………..
320.860 lei;
- transferuri ……………………………………
326.000 lei;
- ajutoare sociale…………………………
80.000 lei
- cămine culturale ………………………..
35.000 lei;
- transferuri privind contribuţia de sănătate
pentru persoane beneficiare de aj. social..
5.000 lei;
- ajutoare pentru consolidarea familiei.......
35.000 lei;
- ajutoare pentru încălzire locuinţă……….
168.000 lei;
- trusou nou născuţi....................................
3.000 lei.
- celtuieli de capital………………………
100.000 lei
Art.4. Se diminuează cheltuielile materiale cu suma de 20.911 lei, cu care se
majorează cheltuielile la drumuri comunale şi va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor
ocazionate de modernizarea unui tronson de 2,2 km. drum comunal. :
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei şi referent- contabil.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :
-

Prefectul Judeţului Sălaj;
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj;
Trezoreria Zalău;
compartiment buget-finanţe,contabilitate,impozite si taxe;
afisare in localitaţile comunei;
dosar şedinţe consiliu local;
d-lui primar .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Galaczi Ella,

CONTRASEMNEAZĂ,
p. Secretar comună,
Mureşan Ioan,
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