JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CHIŞINEU - CRIŞ
Chişineu - Criş strinfratirii nr.97 Cod 315100 ;Tel.0257-350098; Fax 0257-350059
e-mail: primariachcris@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A Nr.85
Din 2 decembrie 2014
Privind rectificarea bugetului pe anul 2014.
Consiliul Local al oraşului Chişineu Criş , întrunit in şedinţa extraordinara în data de
2.12.2014
Având în vedere :
Având în vedere :
- expunerea de motive nr. 11402/2.12.2014 a d-lui primar Burdan Gheorghe;
Referatul nr. 11399/2.12.2014 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Oraşului
Chişineu Criş;
- Referatul de specialitate a d-lui ing.Senteş Adrian , înregistrat sub nr. 11387/2014;
- prevederile art.l alin.2 lit.a, ale art.19 şi art.20 alin.l lit.c coroborat cu art.2 pct.47 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,actualizată
- 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) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată , cu modificările şi completările
-

15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă(15 consilieri în funcţie);
în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE:
Art.l. - Se rectifică bugetul local pe anul 2014, dupa cum urmează:
I.
Se diminuează la obiectivul de investiţii
"PISTA DE BICICLETE CH.CRIS NADAB" cu suma de:
- 320.000 LEI
II.

Se repartizează suma de + 320.000 lei, astfel :

CAP.74.02. PROTECŢIA MEDIULUITOTAL
ART.70-CHELTUIELI DE CAPITAL TOTAL
1.Staţie de pompare SP 4 Canalizare Nadab
2.Achizitii pompe pentru canalizare Nadab

+ 320.000 LEI
+ 320.000 LEI
190.000 lei
130.000 lei

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului
Chişineu Criş, prin compartimentul de contabilitate.
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