ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CĂIUŢI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.55/2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căiuţi pe
anul 2018
Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, judetul Bacău,
Având în vedere:
-nota primarului comunei Căiuţi nr.9149/14.09.2018;
-raportul biroului financiar-contabilitate nr. 9149/14.09.2018 privind bugetul rectificat de
venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
- Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată;
-prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
-prevederile HCL nr. 7/2018- aprobarea bugetului local al comunei Căiuţi pentru anul
2018;
În baza prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a ; în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a ;ale art.
115, alin. 1, lit. b şi ale art. 117, alin. 1, lit. a din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căiuţi pe anul
2018, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de șeful biroului financiar contabilitate și
se va comunica acestuia, primarului comunei Căiuţi, Instituţiei Prefectului judeţului Bacău
şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.
Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona

Comuna Căiuți

Anexa 1 la proiectul de hotărâre nr. 55/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI CĂIUȚI,
RECTIFICAT
I. Virări de credite, astfel :
1. De la capitolul 84.02 ,, Drumuri și poduri ,, titlul 20 ,, Bunuri și servicii ,, suma
de 5.000 lei la capitolul 67.02 ,, Cultură, recreere și religie ,, titlul 20 ,, Bunuri si
servicii ,, suma de 5.000 lei pentru organizarea evenimentului ,, Sărbătoarea
Gorunului,, în satul Heltiu , comuna Caiuti , judetul Bacău .
2.De la capitolul 51.02 ,, Autorități executive ,, titlul 10 ,,Cheltuieli de personal,,
suma de 12.150 lei la :
- capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, titlul 10 ,,Cheltuieli de
personal,, suma de 3.450 lei, din care 1450 lei voucher de vacanță, conform
O.U.G. nr.8/2009 și a H.G. nr.215/2009 și 2.000 lei premiu de excelență,
conform art.26 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fondurile publice;
- Cap.61.02 ,,Ordine publica și siguranță națională,, ( poliție locală ) , titlul 10
,,Cheltuieli de personal,, suma de 7.250 lei pentru vouchere de vacanță pentru
5 persoane ;
- Cap. 83.02 ,,Agricultură , piscicultura și vânătoare,, (pășune comunală )
titlul 10 ,,Cheltuieli de personal,, suma de 1.450 lei voucher de vacanță
pentru 1 persoană, conform OUG nr.8/2009 și H.G. nr.215/2009 .
II. Virări de credite în cadrul capitolului 51,02 ,,Autoritati executive,, titlul 10 ,,Cheltuieli
de personal,, , de la art. 100101 ,,Salarii de bază,, la art 100206 ,,Vouchere de vacanță,,
suma de 23.200 lei pentru 16 persoane, conform OUG nr.8/2009 și a H.G. nr.215/2009.
III. Virări de credite în cadrul capitolului 68,02 ,, Asistență socială,, , titlul 10- Cheltuieli
de personal, de la art 100101 ,,Salarii de bază,, la art. 100206 ,,Vouchere de vacanță ,,
suma de 15.950 lei pentru 11 persoane conform OUG nr.8/2009 și a Normelor de aplicare
a acestei ordonanțe de urgență , aprobate prin H.G. nr.215/2009.
IV. Influențe la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, astfel :
- Suplimentare la venituri – Capitolul 11.02.02. ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăgată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor
, municipiilor , sectoarelor și Municipiului București cu 2.000 lei ;
- Suplimentarea la Cheltuieli la capitolul 65.02. ,, Învătământ,, cu suma de 2.000 lei .
V. Conform aprobării privind finanțarea proiectului prin UNICEF ,, Împreună oferim
bucurii ,, se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli , astfel :

- Venituri la cap. 37.50.00 ,,Alte transferuri voluntare ,, : suma de 10.000 lei
- Cheltuieli la cap 68.02.50 ,, Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței
Sociale,, : suma de 10.000 lei
TOTAL VENITURI : 5.831.910 lei
TOTAL CHELTUIELI : 8.496.540 lei
Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Șef birou financiar- contabilitate,
Neagu Mioara

Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona

