
Art.l. Aproba rcctifi -area bugetului consiliului local a1 comunei Dobrin in
cadru1 sectiunii de functionare dupa cum urmeaza:

La partea de venituri se rectifica bugetul local in cadru sectiunii de functionare
dupa cum urmeaza :

-La capitolul sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echi1ibrarea
bugetelor locale cod. 11.02.06 cu S1 rna cl ~ 32.15 ! iii lei pe trimestrul IV 2016.

-La capitolu] 37 .02.03-varsaminte dill secti unea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare a bugetului local se rectifica bugetul cu suma de +Sl ,2S mii lei din
care pe trimestrul I2016 suma de +22,47 rr.ii lei, pe trimestrul II 2016 suma de +24,43 mii
lei, pe trimestrul III 2016 suma de +24,43 mii lei si pe triemstrul IV 2016 suma de -20,08
mii lei.
La partea de cheltuieli se rectifies bugetul local in cadru sectiunii de functionare dupa cum
urmeaza :
- La cheltuieli cu autoritati exe .uti ve Ia capitolul Sl 020103200 130-alte bunuri si servicii
pentru intetinere ~i functionare se rectifies bugetul eu suma de -1,70 mii lei pe trimestrul
IV 2016. .. La cheltuieli ell gospodarire locala-capitolul 700206200103-
cheltuieli cu iluminat public-iluminat Se rectifies b igetul cu suma de + 1,00 mii lei pe
trimestrul IV 2016.
-La cheltuieli cu gospodarire locala-capitolul 700~SOS0200 1OS -eheltuieli cu combustibil
se rectifica bugetul cu suma de +0.60 rnii lei pe trimestrul I v 2016.
-La cheltuieli cu actiuni generale -capitolul 8001 06.203030-alte cheltuielicu bunuri si
servicii se rectifica bugetul cu SLLI 1.1 de 0.10 mii lei pe trimestrul IV 2016.
-La cheltuieli cu drumuri ~i poduri- capitol ul 8402030 1.200200-reparatii curente se recti fica
bugetul eu suma de 83,40 mii lei din care pe trimesu rl I 2016 suma de 22,47 mii lei, pe
trimestrul II 2016 suma de 24A.3 mii 1"=:1,pe trirncstrul lll 2016 surna de 24,43 mii lei si pe
trimestrul IV 2016 suma de 12.07 mii le~.

In temeiul art.45 alin (l) din Legea nr.21S /2001 privind administratia publica
locala.republicata, Cli modificarile ~i ccrnpletarile ulterioare.

publica;

Avand in vcderc raportul nr. 5972 din 21.12.2016 intocmit de contabilul
Primariei Comunei Dobrin, ]'11 baza Hotararii nr.l92 din 20 decembrie 2016 si adresa
nr.19142 din 20.12.2016 a Consiliului Judetean Salaj;

Vazand prevederile ~--,,-,giinr.273 privind Finantele Publice Locale ale art.36 alin
(4) litera "a" din Legea nr.21S/200 1 ;

Vazand prevederile Legii n~_'.S2privii d transparenta decizionala in administratia

Consiliullocal al Comunei Dobrin,

HOTARAsTE:,

HOTAM.REA NR.60
din 22 decembrie 2016

privind rectificarea bugetului consiliului local pe emu! 2016

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL,



-La partea de chcltuiel i se rectifies bugetul local In cadrul sectiunii de
dezvoltare dupa cum urmeaza:

-La cheltuieli eu drumur. si poduri- capitolul 84020301.710101-reabilitate
drumuri comunale se rectifica bugeiul ell. suma de -83,40 mii lei din care pe trimestrul I
2016 suma de -22,47 mii lei. pe trimestrul Il 2016 suma de -24,43 mii lei, pe trimestrul III
2016 suma de -24,43 mii lei si pe tr' mcsirul I \T 2016 suma de -12,07 mii lei.

La cheltuicli cu drurnuri 0'~ pcduri-capitolul 84020301.560402-Proieet "
Modernizare drumuri de exploatatie agl"lcJjA In comuna Dobrin judetul Salaj, se rectifica
bugetul eu suma de 32,15 rnii lei pe trimcstrul Iv 2016.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredintcaza primarul
eornunei Dobrin domnul Bogdan Ferenc Istvan.

ArtA. Prezenta hotarare se comunica CU:

- Institutia Pref c.ului Judetului Sala] :
-DGFPCFS Sala];
-Consiliul Jude.can Salaj;
-Trczoreria Zalau:
-Serviciul contal iLiwt: ....:
-Prirnarul COl11Ut;,ci DO~"i'~11;

-Dosar sedinta tic con siliu.

Art.2. Aproba rectificarea bugetului consiliului local al comunei Dobrin in
cadrul sectiunii de dezvoltar dup.i cum urmeaza:

La partea de venituri sc rectifica bugetul local in cadrul sectiunii de dezvoltare
dupa cum urrneaza :

-La capitolul 37,02.04-vars:1uinte din sectiunea de functionare se rectifica bugetul
eu suma de -51,25 mii lei din care pe trimcstrul I 2016 suma de ··22,47mii lei, pe trimestrul
II 2016 suma de -24,43 mii lei. pe trirnestrul HI 2016 suma de -24,43 mii lei si pe trimestrul
IV 2016 suma de +20,08 mil lei.
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