ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA, întrunit în ședința ordinară din data de
31.10.2017
luând act de expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre nr.
11404/25.10.2017, precum și de raportul compartimentului de specialitate nr.
11405/25.10.2017,
luând în considerare: Hotărârea Consiliului local Macea nr. 47/23.03.2017 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2017; Hotărârea Consiliului local Macea nr.
98/31.07.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017; Hotărârea Consiliului local
Macea nr. 114/14.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017,
văzând adresa ARG-STZ din 05.10.2017 emisă de AJFP Arad, privind majorarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului
București,
analizând prevederile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, precum și ale art. 19 alin. 2 și art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, care arată că bugetele locale pot fi rectificate pe parcursul exercițiului
bugetar ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite,
În temeiul art. 45 alin.(2) lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 Se aprobă următoarele influențe, asupra veniturilor Bugetului local al comunei
Macea pe anul 2017, față de nivelurile aprobate:
- lei –
VENITURII - TOTAL,
din care:
Impozit pe terenul din extravilan 21A070203

+
537.000
+ 20.000

-

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București 21A110200
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) –Prefinanțare 21A480403

+10.000
+507.000

ART. 2 Se aprobă următoarele influențe, asupra cheltuielilor Bugetului local al comunei
Macea pe anul 2017, față de nivelurile aprobate:
- lei –
CHELTUIELI - TOTAL,
din care:

+ 537.000

1. Asigurări si asistenta sociala 68.02
din care:
- (57) Asistență socială (Indemnizații persoane cu handicap)
2. Locuințe, servicii si dezvoltare publica 70.02
din care:
- (58) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
(Extindere rețea apa potabila si canalizare in cartierul din zona de N-E a localității Macea, județul
Arad)
- (71) Cheltuieli de capital (Modernizare Piața Agroalimentara, comuna Macea)

+ 10.000
+ 10.000
+ 527.000

+ 507.000
+ 20.000

ART. 3 Se înlocuiește lista de investiții anexă la bugetul local pe anul 2017 cu anexa la
prezenta hotărâre.
ART. 4 Hotărârea se comunică cu: Primarul comunei Macea, Instituția Prefectului județului
Arad, Trezoreria Arad, A.J.F.P. Arad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TĂMĂȘAN SORIN-GELU

MACEA LA: 31 10 2017
NR. 124

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PINTEA CLAUDIU - SIMION

Adoptată cu :
Voturi pentru
Voturi împotrivă
Abțineri
Nr. total consilieri
Consilier prezenți

15
0
0
15
15

