România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.42/2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad,întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20
decembrie 2016,
Văzând anexele nr.1,2,5 la Dispoziția nr.44/2016 a Șefului Administraţiei Judeţeană a Finanţelor
Publice Harghita,prin care comunică repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Harghita
a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,actualizarea
repartizării a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,precum și
repartizarea sumelor pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizațiilor lunare,precum și adresa nr.26828/2016 al Consiliului Județean Harghita privind
repartizarea prin Hotărârea nr.327/2016 a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată,pentru
susținerea programelor de dezvoltare locală,pentru achitarea arieratelor și pentru susținerea proiectelor
de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2016,
Luând în considerare raportul nr.2526/2016 al Compartimentului de contabilitate, financiar,
În baza prevederilor Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016,art.19 alin.2,art.41 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa
de urgenţă nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b,alin.4 lit.a,art.44 alin.1,art.45 alin.2 lit.a,art.115 alin.1
lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016, după cum urmează:
Venituri:154,90 mii lei,din care:
45 mii lei-Capitolul 1102,subcapitol 02-Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor
89,90 mii lei-Capitolul 1102,subcapitol 06-Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrare
20 mii lei- Capitolul 0402,subcapitol 04-Sume repartizate din cote defalcate din impozit pe venit pentru
echilibrare
Cheltuieli:154,90 mii lei,din care:
14,90 mii lei-Capitolul 6502,subcapitol 301,articol 71,aliniat 130-Învăţământ preșcolar
15 mii lei-Capitolul 5101,subcapitol 103,articol 71,aliniat 130-Administrație
45 mii lei-Capitolul 6802,subcapitol 502,articol 57,aliniat 201-Asistență socială în caz de invaliditate
80 mii lei-Capitolul 8402,subcapitol 303,articol 71,aliniat 3-Străzi reparații capitale
Art.2.Se modifică şi se aprobă noua listă a obiectivelor de investiţii pe anul 2016, conform
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează primarul oraşului Băile
Tuşnad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului
oraşului Băile Tuşnad şi Compartimentului contabilitate,financiar.
Băile Tuşnad,la 20 decembrie 2016.
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Bálint Gábor
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Secretar,
Andras Klara

