ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Balaciu
pe anul 2017
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 19.12.2017
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului nr.3790 din 07.12.2017
- adresele nr. ILG-STZ 12886/24.11.2017 şi nr.ILG-STZ 13543/07.12.2017 a A.J.F.P. Ialomita
prin care transmite influenţele asupra sumelor provenite din TVA aprobate prin Decizia
nr.10/2017 şi Decizia nr.12/2017.
- adresa nr.1736/05.12.2017 a Scolii gimnaziale ,,Arhim. Teofil,, Balaciu prin care înaintează
proiectul de buget rectificat.
- Hotărârea nr.______din 19.12.2017 a CJ Ialomita privind aprobarea repartizării pe bugetele
locale ale u.a.t.-urilor din judet a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat,pe anul 2017
În conformitate cu:
prevederile Sectiunii a 2-a “ Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2017” din
Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 ;
prevederile art.2 alin.(2 -5), art.3 alin.1 ,art.14 alin.7, art.19 alin.2 ,art.20 alin.1 lit.a) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
Examinând :
- raportul nr.3752 din 11.12.2017 al compartimentului buget,programe-prognoze,
contabilitate.
- raportul nr.3718 din 08.12.2017 al comisiei de buget finante a consiliului local
- avizul de legalitate a secretarului comunei nr. 3710 din 08.12.2017
În temeiul art.27, art.36 alin.4 lit.a) raportat la alin.2 lit.,,b,, si art.45 alin.(2) lit.a) coroborat
cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare.
HOTÃRÃŞTE:

Art.1 – (1) Se aprobã bugetul local rectificat al comunei Balaciu,pe anul 2017, detaliat pe
capitole,subcapitole,titluri,articole ,alineate şi secţiuni,la venituri în sumă totală de 3.092.800 lei şi
la cheltuieli în sumă totală de 6.251.500 lei , conform formularului anexă nr.1 , ce face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) - Se aprobă bugetul rectificat al sectiunii de functionare pe anul 2017, la venituri în sumă
totală de 3.158.700 lei şi la cheltuieli în sumă de 3.158.700 detaliat pe capitole,titluri, articole de
cheltuieli şi subcapitole, potrivit formularului anexă nr.2 ce face parte integrantã prezenta hotãrâre.
(3) - Se aprobă bugetul rectificat al sectiunii de dezvoltare pe anul 2017, la venituri în sumă
totală de 275.300 lei şi la cheltuieli în suma de 3.434.000 lei ,pe capitole,titluri, articole de cheltuieli
şi subcapitole, , potrivit formularului anexă nr.3 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
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Art.2 - Se a
2017,, în cadrul cap
5600 RON sponsori
Art.3 – Se a
dosarul nr.232/2014
de succesor legal al
Art.4 – Pe d
29.09.2017.
Art.5 - Prim
aduce la îndeplinire

Această hotă
cu respectarea pre
locale,republicată, cu
voturi împotrivă, din

