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 şedinţa ordinară din data de
31.07.2017
luând act de expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre nr.
4.738/19.07.2017, precum și de raportul compartimentului de specialitate nr.
4.841/25.07.2017;
luând în considerare: Hotărârea Consiliului local Macea nr. 47/23.03.2017 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2017;
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:
VENITURII - TOTAL,

- lei –

- 870.000

din care:

-

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala 21A426500

- 870.000

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

- lei –

- 870.000

din care:.

1. Autorități publice si acțiuni externe 51.02
din care:
- (10) Cheltuieli de personal

2. Alte servicii publice generale 54.02
din care:

+ 96.000
+ 96.000

- 204.000

- (50) Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

3. Ordine publica si siguranță națională 61.02
din care:

- 204.000

+ 18.000

- (10) Cheltuieli de personal
- (20) Bunuri si servicii

+ 9.000
+ 9.000

0

4. Învățământ 65.02
din care:
- (20) Bunuri si servicii
- (71) Cheltuieli de capital (Sistem supraveghere video Sc Macea localul 1, Sc Satu Nou,

+ 7.500

Grădinița PP Macea)

5. Cultura, recreere si religie 67.02
din care:

+ 21.000

- (10) Cheltuieli de personal
- (20) Bunuri si servicii

+ 15.000
+ 6.000

6. Locuințe, servicii si dezvoltare publica 70.02
din care:

+ 52.000

- (20) Bunuri si servicii
- (71) Cheltuieli de capital (SF Gradina Botanica Macea)
- (71) Cheltuieli de capital (Achiziție tocătoare)

+ 2.000
+ 20.000
+ 30.000

7. Transporturi 84.02
din care:

- 853.000

- (10) Cheltuieli de personal
- (71) Cheltuieli de capital (Modernizare străzi in Comuna Macea)
- (71) Cheltuieli de capital (Realizare trotuare din pavaj în localitățile Macea și Sînmartin
(Proiect tehnic și execuție)

- 7.500

+ 3.000
- 1.016.000
+ 160.000

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
CURTUȚIU IOAN

MACEA LA: 31 07 2017
NR. 98

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PINTEA CLAUDIU - SIMION

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

8
0
0
15
8

