
ROMÂNIA                                                                                 
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOC ŞA

HOTARARE  A     NR.25
                             din 18 august 2015

privind rectificarea  bugetului local  al comunei  Bocşa  pe anul 2015  

Consiliul local al comunei Bocşa,
Avand in vedere referatul nr. 2908 din 14.08.2015 a compartimentului contabilitate privind 

necesitatea rectificarii bugetului local al comunei pe anul 2015, urmare a Deciziei nr 5/03.08.2015
de  la  Administratia  Judeteana  a  Finantelor  Publice  Salaj,  Deciziei  nr. 4  din  03.08.2015  a
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Salaj de repartizare a sumelor defalcate din din TVA
pentru  finantarea  hotararilor  judecatoresti  pentru  plata  salariilor  in  unitatile  de  invatamant,  si
Deciziei  nr  6  din  13.0.2015  a Administratiei Judetene a  Finantelor  Publice  Salaj  prin  care  se
comunica majorarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului pe anul 2015 cu
suma de 77 000 lei,

Văzând prevederile art.  82 din Legea nr.  273/ 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare, şi prevederile  art. 36 (2) lit.b coroborat cu  art. 36 alin. 4  lit.
a  din  Legea  nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,  

Tinand cont de prevederile art.1 alin 5 ^2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anulm 2015, precum si alte
masuri  in  domeniul  cheltuielilor  publice,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  precum  si
prevederile art.I,  alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.27/2015 pentru completarea
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare

Văzând prevederile art.  36 al.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În  temeiul  art.45  alin.(1)  din  Legea  nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                   HOTĂRĂSTE:

Art.1 -Se rectifică bugetul de venituri  si  cheltuieli  pe anul 2015  al Consiliului local al
comunei Bocşa, astfel: 

Se majoreaza partea de venituri a bugetului:  

Cap. Subcap. Art. Majorare venit
04.02.04 29 000

               Aceasta suma se repartizeaza pe partea de cheltuieli dupa cum urmeaza: 

Cap. Subcap. Art. Majorare cheltuiala

70.50.00-71.01.02 19 000

              -56.04.03 600

51.01.03-20.01.03 5000



70.50.00-20.01.05 2400

              -20.05.30 2000

TOTAL 29000

Suma de 19000 lei se aproba pentru a fi folosita in vederea finantarii achizitiei unui tractoras 
tuns iarba Viking, iar suma de 600 de lei va acoperi o diferenta facturata si neachitata pentru obiectivul Achizitie Utilaj
Compartiment Public de Gospodarire Comunala, cheltuieli neeligibile.Se modifica suma prevazuta pentru varsaminte
din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare a bugetului, dupa cum urmeaza: 37.03: -19600 ; 37.04:+19600

 
Se va face urmatoarea rectificare de buget:

Cap. Subcap. Art. Majorare venit
11.02.02 57 000

Cap. Subcap. Art. Majorare cheltuiala

65.03.01-10.01.01 16074

              -10.03.01 4017

              -10.03.02 17

              -10.03.03 370

              -10.03.04 5

              -10.03.06 28

65.03.02-10.01.01 12006

              -10.03.01 2712

              -10.03.02 23

              -10.03.03 234

              -10.03.04 7

              -10.03.06 38

65.04.01-10.01.01 18498

              -10.03.01 2563

              -10.03.02 30

              -10.03.03 317

              -10.03.04 10

              -10.03.06 51

TOTAL 57000

Se efectueaza urmatorul transfer de credite:

Cap. Subcap. Art. Majorare cheltuiala Diminuare Cheltuiala
65.03.01-10.01.01 500
              -10.01.11 500
65.03.02-10.01.01 500
               -10.01.11 500
TOTAL 1000 1000

         Transferarea unei sume din Fondul de rezerva la dispozitia autoritatilor locale pentru finantarea cheltuielilor de
personal, dupa cum urmeaza: 

Cap. Subcap. Art. Majorare cheltuiala Diminuare Cheltuiala



54.05-50.04 20000
51.01.03-10.01.01 15800
              -10.01.12 3400
              -10.03.03 800
TOTAL 20000 20000

  Se transfera  credite intre capitole si intre articole, dupa cum urmeaza: 

Cap. Subcap. Art. Majorare cheltuiala Diminuare Cheltuiala
51.01.03-20.01.01 1000
              -20.01.09 1000
              -20.02.00 5000
              -20.13.00 2000
67.03.02-20.01.08 1500
              -20.01.30 1000
67.03.07-20.01.30 1000
67.03.30-20.01.30 25000
68.11.00-20.01.30 500
74.05.01-20.01.30 22000
TOTAL 30000 30000

     

           Art.2.   Incepand cu luna iulie 2015 se aproba cresterea salariala de 12% pentru
salariatii Primariei Comunei Bocsa .
           Art.3.   Cu ducere la indeplinire  a prezentei dispozitii se incredinteaza primarul si  
Compartimentul  contabilitate.

Art. 3.  -Prezenta hotarare se comunica:
                      - Institutiei Prefectului judetului Salaj;
                       -Consiliului Judetean Salaj;
                - Viceprimarului comunei Bocsa;

- Dosar şedinţă.
     
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
          BRANDUSAN MARIA VETISAN LAURA
         MURESAN ALIN-FLORIN
             DEMYEN ISTVAN


