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HOTĂRÂREA
Nr. 82 din 21 decembrie 2017
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Crevedia,
județul Dâmbovița, pe anul 2017
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din
data de 21 decembrie 2017, având în vedere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expunerea de motive nr.13771/15.12.2017 a primarului comunei Crevedia modificată cu
nr. 13983/20.12.2017;
Rapoartele de specialitate al biroului financiar-contabil nr.13770/15.12.2017 și nr.
13984/20.12.2017;
Situația A.J.P.I.S. Dâmbovița nr. 21009/20.11.2017 privind beneficiarii și cuantumul
ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi, pentru luna noiembrie 2017;
Adresa nr. 134939/24.11.2017 emisă de A.N.A.F.- Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Dâmbovița;
Adresa A.J.F.P.Dambovita nr.134939/19.12.2017, privind alocarea de sume din tva ;
Adresa Școlii Gimnaziale Crevedia nr. 2270/08.12.2017, înregistrată la Primăria comunei
Crevedia sub nr. 13492/08.12.2017 referitoare la necesitatea virării unor credite
bugetare ;
Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Crevedia;
Prevederile art.19 alin. (2) teza a II-a, art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările șI completările ulterioare;
Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” raportat la alin.(4) lit. “a” al aceluiaș articol din Legea
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările șI completările
ulterioare;

În temeiul art. 45 alin (2) lit. “a” și art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Crevedia, județul Dâmbovița, pe anul 2017, după cum urmează:
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
VENITURI
- sume defalcate din TVA cod indicator 11.02.02
- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinței cod indicator 42.02.34

+90 mii lei
+ 3 mii lei

CHELTUIELI
1.Cap.Cont

65.02.10 invatamant salarii

2. Cap. Cont 68.02.57 ajutor încălzire locuință:

+ 90 mii lei
+ 3 mii lei
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Art.2. – Se aprobă virări de credite bugetare în cadrul aceluiaș capitol, după
cum urmează:
-

Cap. cont 65022002 reparații curente, se diminuează suma de 30 mii lei;

-

Cap. cont 6502200530 obiecte inventar, se majorează suma de 30 mii lei;

-

Cap. cont 6502200105 carburanți, se diminuează suma de 15 mii lei;

-

Cap. cont 6502200103 încălzit, iluminat, se majorează suma de 5 mii lei;

-

Cap. cont 6502200130 alte bunuri și servicii, se majorează suma de 10 mii lei;

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Crevedia, în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Dâmbovița,
Primarului comunei Crevedia care va duce la îndeplinire prezenta hotărâre şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afișare la avizierul Primăriei Crevedia și prin
publicare pe pagina de internet www. primariacrevedia.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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