ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E
Cu privire la

: Rectificai ca bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Iancu Jianu

Olt

Consiliul local al comunei Iancu Jianujudetuf Olt
Având în vedere:
-raportul compartimentului contabilitate nr.3883/26.09.2016
- - Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015 ,
• -art.»19 si art. 53 din Legea finanţelor publice locale nr 273/2006 cu completările si modificările ulterioare;
-HCL nr.5/2016 privind aprobarea bugetului locaj de venituri si cheltuieli pe anul 2016
•
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica,cu modificările
ulterioare.
- avizele comisiilor de specialitate,nr.3953,3973,3975/2016.
In temeiul art.36 (2) lit. b,alin.(4) litera a si art.45 si arţ.l 15 alin.l lit.b din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicata,cu modificările si completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART. 1.Aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Iancu Jianu,Judetul 01t,astfel:
1. Se suplimentează contul 110202 sume din TVA pentru cheltuieli descentralizate cu suma de 1 mii lei
2.Se suplimentează contul de venituri 420265 cu suma de 187 mii lei
3.Se suplimentează contul de venituri 07020102 cu suma de 1 mii lei
4.Se suplimentează contul de venituri 07020201 cu suma de 5 mii lei
5.Se disponibilizeaza contul de cheltuieli 24700256 cu suma de 26 mii lei
6.Se disponibilizeaza contul de cheltuieli materiale 2454022,0 cu suma de 3 mii lei.
7.Se suplimentează contul de cheltuieli materiale 24510220 cu suma de 3 mii lei
i 8.Se suplimentează contul de cheltuieli de personal invatamant 24650210 cu suma de 1 mii lei
9-.Se suplimentează contul de cheltuieli privind plata indemnizaţii insotitori 24680257 cu-suma de 10 mii lei
10.Se suplimentează contul de rambursări de credite 24700281 cu suma de 4 mii lei
11 .Se suplimentează contul de dobânzi 24550230 cu suma de 1 mii lei
• 12.$e suplimentează contul de investiţii 24840271 pentru "Reparaţii prin ranforsare sistem
rutier strada Plopilor " cu suma de 17 mii lei
13.Se suplimentează contul 24840271 cu suma de 187 mii lei pentru investiţia " M o d e r n i z a r e
drumuri c o m u n a l e L=5,87 km "
•
ţ
Se rectifica programul de investiţii pe anul 2016 , astfel:
14.Se suplimentează cu suma de 17 mii lei investiţia "Reparaţii prin ranforsare sistem rutier strada Plopilor
15.Se dirr inueaza cu suma de 26 mii lei investiţia "Amenajare piaţa agroalimentara in comuna Iancu Jianu*
16.Se suplimenteza cu suma de 187 mii Iei investiţia "Modernizare drumuri comunale L=5,87 km "
ART.2.Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Iancu Jianu si Instituţiei Prefectului Jud.Olt
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