România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.35/2016
privind rectificarea bugetului local și aprobarea virărilor de credite bugetare pe anul 2016
Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad,întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2016,
Văzând Dispoziţia nr.42/2016 a Şefului Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, prin care
comunică actualizarea repartizărilor pe unităţi administrativ teritoriale din județul Harghita a sumelor defalcate din
taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, redistribuite în urma actualizării repartizării cotei de
18,5% din impozitul pe venit,precum și actualizarea repartizărilor pe unităţi administrativ teritoriale din județul
Harghita a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,adresa nr.23502/2016 al
Consiliului Județean Harghita privind sumele repartizate pentru susținerea programelor de dezvoltare
locală,precum şi extrasele de cont privind dividendele plătite la bugetul local,
Luând în considerare raportul nr.2334/2016 al Compartimentului de contabilitate, financiar, raportul
nr.2455 /2016 al Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiară,nr.2480/2016 al Comisiei de
specialitate juridică,relaţii cu publicul,reforma în administraţie,nr.2463/2016 al Comisiei de specialitate pentru
amenajarea teritoriului, urbanism,administrare domeniu public și privat, nr.2471/2016 al Comisiei de specialitate
pentru protecţia mediului,turism şi proiecte,nr.2488/2016 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,art.41,art.49
alin.4,alin.6,alin.7 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare,
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: 395mii lei,din care:
6 mii lei-capitol 1102,subcapitol 06-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
26 mii lei-capitol 0402,subcapitol 04-Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
363 mii lei-capitol 3002,subcapitol 802-Venituri din dividende de la alți plătitori
cheltuieli:395 mii lei,din care:
11 mii lei-capitol 84,subcapitol 303,art.71,alin.3-Străzi
384 mii lei-capitol 87,subcapitol 4,art.71,alin.101-Turism
Art.2.Se aprobă virările de credite bugetare la cheltuieli pe trimestrul IV,după cum urmează:
-mii leiDenumire
Capitol
Subcapitol
Articol
Aliniat
Majorări
Diminuări
Administrație
Participare la capital social
5102
301
72
03
133
Lucrări noul sediu
5101
301
71
101
133
Întreținere grădini,parcuri
Amenajare atelier
6702
503
71
03
80
Amenajare loc de joacă
6702
503
71
101
40
Proiect tehnic spații verzi
6702
503
71
130
120
Total
253
253
Art.3.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.4.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează primarul oraşului Băile Tuşnad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului oraşului Băile
Tuşnad şi Compartimentului contabilitate,financiar.
Băile Tuşnad,la 29 noiembrie 2016.
Președintele ședinței,
Balló-Korodi Klára
Contrasemnează
Secretar,
Andras Klara

