România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.27/2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad,întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016,
Văzând adresa nr.17920/2016 al Consiliului Județean Harghita,prin care comunică sumele
repartizate orașului Băile Tușnad în baza Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.210/2016,pentru
plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în
unitățile de învățământ de masă,precum şi adresa nr.775/2016 de la Școala Generală Jókai Mór din Băile
Tușnad,prin care solicită sume pentru reparații curente,extrasul de cont privind impozitul pe spectacole
plătit la bugetul local,
Luând în considerare raportul nr.1682/2016 al Compartimentului de contabilitate, financiar,
raportul nr.1747/2016 al Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiară,nr.1748/2016 al
Comisiei de specialitate juridică,relaţii cu publicul, reforma în administraţie,nr.1749/2016 al Comisiei de
specialitate pentru amenajarea teritoriului,urbanism,administrare domeniu public și privat, nr.1750/2016
al Comisiei de specialitate pentru protecţia mediului,turism şi proiecte,nr.1746/2016 al Comisiei de
specialitate social-culturale,culte,învăţământ,sănătate,familie,protecţia socială,tineret şi sport,
În baza prevederilor Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016,art.19 alin.2 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,Hotărârea
Guvernului nr.423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă,
precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016,
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b,alin.4 lit.a,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: 11,58 mii lei,din care:
4 mii lei-capitol 1502,subcapitol 1-Impozit pe spectacole
7,58 mii lei-capitol 43.02.30-Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care
beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă
cheltuieli:11,58 mii lei,din care:
4 mii lei-capitol 6502,subcapitol 401,art.20,alin.2-Învățământ secundar inferior-reparații curente școala
7,58 mii lei-capitol 6502,subcapitol 401,art.57,alin.201- Învățământ secundar inferior –ajutoare sociale
în numerar
Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează primarul oraşului Băile
Tuşnad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului
oraşului Băile Tuşnad şi Compartimentului contabilitate,financiar.
Băile Tuşnad,la 31 august 2016.
Președintele ședinței,
Avram Ionel
Contrasemnează,
Secretar,
Andras Klara

