ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 31.07.2017,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4435/29.06.2017, elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi
prin care se propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2017;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.4829/25.07.2017, elaborat de Angela-Camelia Buștă, ispector
în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu;
 Cererea de finanţare nr.4186/15.06.2017 privind plata drepturilor salariale ale asistentului medical
comunitar şi ale mediatorului sanitar, aferente lunii iulie 2017;
 Adresa Școlii Gimnaziale Constantin Teodorescu nr.641/24.05.2017, înregistrată la Primăria comunei
Șoldanu cu nr.4796;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/22.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.5157/31.07.2017;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.5162/31.07.2017;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub
nr.5166/31.07.2017.
În baza:
 prevederilor art.19 alin.(1) lit.a) și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată;
 prevederilor art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
 prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
 prevederilor art.9, art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – Legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017,
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Primarul comunei Şoldanu prin compartimentul financiar-contabil va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a
prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ciprian-Florin CIOBANU
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 36
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 31 iulie 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 10 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 consilieri locali prezenți,
din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina de
internet, cu datele personale anonimizate.

ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.36 din 31 iulie 2017

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
AL COMUNEI ŞOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAŞI
-lei-

NR.
CRT.
I

1.

2.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod
indicator

VENITURI TOTAL

TOTAL
AN
2017

TRIM
III

102.100

102.100

13.500

13.500

Impozite si taxe pe proprietate:

07.02

Impozit si taxa pe teren de la personae juridice

07.02.02.02

2.450

2.450

Impozitul pe terenul extravilan

07.02.02.03

11.050

11.050

Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desfasurarea de activitati

16.02

18.000

18.000

Impozit pe mijloace de transport detinute de pers fizice

16.02.02.01

1.500

1.500

Impozit pe mijloace de transport detinute de pers juridice

16.02.02.02

16.500

16.500

Alte impozite sit axe fiscal:

18.02

16.000

16.000

Alte impozite si taxe

18.02.50

16.000

16.000

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

48.500

48.500

Venituri din amenzi si alte sanctiuni applicate potrivit disp.
legale

35.02.01.02

48.500

48.500

Subventii de la bugetul de stat-din care:

42.02

5.500

5.500

Subventii pentru finantarea sanatatii

42.02.41

5.500

5.500

101.500

101.500

3.

4.

5.
II

CHELTUIELI TOTAL
Sanatate – din care:

66.02

5.500

5.500

Cheltuieli de personal

66.02.10

5.500

5.500

Învățământ, din care:

65.02

0

0

Bunuri și servicii

65.02.20

-18.000

-18.000

Alte active fixe

65.02.71

+18.000

+18.000

Autoritati executive -din carte:

51.02

96.000

96.000

Cheltuieli de personal

51.02.10

53.000

53.000

Bunuri si servicii

51.02.20

43.000

43.000

1.

2.

3.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ciprian-Florin CFIOBANU

