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HOTĂRÂREA
Din

26 n o i e m b r i e

Nr.75
2014

Privind rectificarea bugetului pe anul 2014.
Consiliul Local ai oraşului Chişineu Criş , întrunit in şedinţa ordinara în data de
26.11.2014
Având în vedere :
- Referatul nr.11154/21.11.2014 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Oraşului
Cnişineu Criş;
- Referatul de specialitate a d-iui ing.Senteş Adrian , înregistrat sub nr. 11179/2014;
- referatele înregistrate sub nr.6183 şi 6184/6184/03.07.2014 ale Clubului sportiv
"CRIŞUL"
- prevederile art.l alin.2 lit.a, ale art.19 şi art.20 alin.l litc coroborat cu art.2 pct.47 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele pubfîce {ocate,actuafeata
- prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006, actualizată, privind finaţele publice locale;
- prevederile Legii nr. 356/18.12.2013, legea bugetului de stat pe anul 2014;
prevederile art,36(4) iit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată , cu modificările şi completările
avizul comisiei buget-finanţe ;
- amendamentul la proiectul de rectificare de buget depus de consilierilor PNL (PNL+PDL) la
începutul şedinţei;
-

8 voturi pentru si 7 contra din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă;
în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE:
Ă r t . i , - & rectifică bugetul iocai pe anul 2014 , dupa cum urmează:
VENITURI TOTAL :
+ 376.000 LEI
2.COD.04.01.00-COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT
+ 376.000 LEI
CHELTUIELI TOTAL
I. CAP.-51,02,-AUTORITATI PUBLICE TOTAL
ART.20,02,-REPARATII TOTAL D.C.
1.Reparaţii sediu politia locala
2.Reparatii acoperiş clădire central termica
II .CAP.-67,02-CULTURA SI RELIGIE TOTAL
TITLU VI.TRANSFERURI
d.c.-transferuri Casa de Cultura pt. -organizare Tirg de Crăciun
-cadouri pom iarna colindători
TITLU X ALTE CHELTUIELI
ART.59.11 ASOCIAŢII SI FUNDAŢII
CLUBUL SPORTIV CRISUL
ART.59.12-SUSTINEREA CULTELOR

+ 376.000 LEI
+ 26.000 LEI
+ 26.000 LEI
6.000 lei
20,000 lei
+ 160.000 LEI
+ 65.000 LEI
35.000 lei
30.000 lei
+ 95.000 LEI
+ 95.000 LEI
+ 45.000 LEI
+ 50.000 LEI

