ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 45
din 07.09.2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
07.09.2018;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr.
2703/20.07.2018, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- raportul compartimentului contabilitate, buget nr. 2704/20.07.2018;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin. (4) litera a), art. 45 alin. (2) litera a) și ale art. 115 alin. (1) litera b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
hotărăște:
Art.1. Se rectifică bugetul local pe anul 2018 după cum urmează:
La cheltuieli:
 Capitol 54.02 - Fond de rezervă bugetară - se diminuează cu suma de 55000 lei
 Capitol 67.50 - Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei
- Bunuri și servicii- se majorează cu suma de 5000 lei
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 Capitol 65.02 - Învățământ
- Reparații curente - se diminuează cu suma de 35000 lei
- Bunuri și servicii- se majorează cu suma de 85000 lei
Art.2. În urma rectificării bugetului local atât veniturile cât şi cheltuielile rămân
neschimbate, se fac doar virări de credite de la un capitol la altul.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, primarului
comunei Beica de Jos, compartimentului contabilitate, buget, se afișează şi se aduce la cunoştinţă
publică prin publicare pe site-ul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează Secretar,

Neagu Vasile-Ioan

Pop Silvestru-Vasile
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