JUDEŢUL O L T
C O M U N A I A N C U JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

Cu privire la

:Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Iancu Jianu-

Olt .
Consiliul local al comunei Iancu Jianu,Judetul Olt intrunit in şedinţă ordinară în data de
20.05.2013.
Având în vedere:
-raportul nr. 1996 /l5.05.2013 al compartimentului contabilitate si proiectul de hotărâre iniţiat ;
-HCL nr. 24/2013 cu privire la aprobarea Planului tehnic privind unele masuri.lucrări,achiziţii
pentru îmbunătăţirea islazului comunal;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ,cu modificările si completările
ulterioare;
-Legea bugetului de stat pe anul 2013,nr.5/ 2013.
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica.
- avizele comisiilor de specialitate,nr.2054.2055 ,2056 din 20.05.2013
In temeiul art.36(4) litera a si art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicata.cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

ART.l.Aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Iancu .Iianu,.ludetul
01t,astfel:
l).Se prevede suma de 4 mii lei pe contul 3702201 -donaţii si sponsorizări pentru biblioteca;
2). Se suplimentează contul de venituri 030218- cu suma de 1 mii lei.
3).Se suplimentează contul 670220 cu suma de 4 mii lei pentru achiziţia de echipamente tehnice de
sunet si lumina necesare pentru susţinerea evenimentelor culturale.
4).Se prevede suma de 55 mii lei pe contul 24740271 pentru dotarea cu autogunoiera compactoare
pentru Serviciul de salubritate.
5).Se suplimentează contul de cheltuieli de capital privind expertiza tehnica lucrare "Asfaltare
drum centru-targ" cu suma de 5 mii lei.
6).Se prevede suma de 89 mii lei pe contul de venituri integral venituri proprii si subvenţii 361050subventii A P I A .
7).Se prevede suma de 20 mii lei pe contul 831020 pentru cheltuieli materiale din care:
-12 mii lei igienizare pajisti,astupare şanţuri si canale provenite din sapaturi,combaterea
buruienilor.
- 8 mii lei piese de schimb,carburanti,Iubrefianti,reparatii,dep!asari,consumabile.
8).Se prevede suma de 69 mii Iei pe contul de capital 831071 din care:
- 34 mii Iei pentru dotare cu utilaj tractat pentru tăiat si tocat vegetaţie;
-35 mii lei pentru dotare cu buldoexcavator second-hand.

ART.2.Se suplimentează
următoarele obiective:

programul de investiţii pe anul 2013 si se modifica corespunzător .cu

M I I LEI

1

CAP
.BUGETAR
7402

2

8402

3

8310

Nr.crt

DENUMIRE OBIECTIV
Dotare cu autogunoiera
compactoare
Expertiza tehnica lucrare
"Asfaltare drum centrutarg"
Total
Dotare cu tocătoare
vegetaţie tractata
Dotare cu buldoexcavator
second-hand

ART.3.Prezenta hotărâre se comunica :
Primarului comunei Iancu Jianu
Instituţiei Prefectului-Jud.Olt.
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