PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL
COMUNEI URECHENI PE ANUL 2018

Având în vedere art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia “pe
parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite.”
Ţinând cont de referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului intocmit de catre doamna Vartolomei Maria.
Pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, în condiţii de
eficienţă şi pentru echilibrarea bugetului local al comunei Urecheni, în calitate de
ordonator principal de credite, propun rectificarea bugetului local , în acest sens a
fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care propune rectificarea bugetului local
pe anul 2018 pe care vă rog să îl analizați și să îl votați.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea Ion
privind rectificarea bugetului local al comunei Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive si proiectul de hotarire sunt redactate in
termeni legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la rectificarea bugetului local.

Secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

Proiect

H O T Ă R Â R EA NR
DIN 28.09. 2018
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2018

Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara;
Având in vedere:
- raportul financiar contabil nr 6707/24.09.2018, prin care se propune rectificarea
bugetului local pe anul 2018;
- expunerea de motive a primarului comunei domnul Tanaselea Ion si raportul de
specialitate;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Urecheni ;
- prevederile

Legii 2/2018 , lege privind bugetul de stat pentru anul 2018;

In temeiul art. 36 alin (2) lit.( b) şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea administratiei
publice locale,republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T A R A Ş T E:

Art 1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii administrative
teritoriale Comuna Urecheni ,sectiunea functionare ,conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei URECHENI si institutiile
subordonate consiliului local;
Art 3. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi persoanelor
interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

H O T Ă R Â R EA NR 46
DIN 28.09. 2018
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2018
Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara;
Având in vedere:
- raportul financiar contabil nr 6707/24.09.2018, prin care se propune rectificarea
bugetului local pe anul 2018;
- expunerea de motive a primarului comunei domnul Tanaselea Ion si raportul de
specialitate;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Urecheni ;
- prevederile Legii 2/2018 , lege privind bugetul de stat pentru anul 2018;
In temeiul art. 36 alin (2) lit.( b) şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea administratiei
publice locale,republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;
H O T A R A Ş T E:
Art 1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii administrative
teritoriale Comuna Urecheni ,sectiunea functionare ,conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei URECHENI si institutiile
subordonate consiliului local;
Art 3. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi persoanelor
interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 1 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Anexa nr 1 la HCL Nr 46/28.09.2018

INFLUENTE IN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Fata de prevederile HCL Nr 33 din 31.07.2018

INDICATOR

COD
INDICATOR

INFLUENTE
+/- MII LEI

Total Venituri

+46

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

+3

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

+43

Total cheltuieli
AUTORITATI EXECUTIVE

+46
51.02

+24

51.02.01.03

+24

20.01

+24

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL

56.02

+16

Transferuri din bugetul local pentru institutii de
asistenta sociala

56.02.07

+16

Titlul VI Transferuri intre unitati administratiei
publice

51.01

+16

INVATAMANT

65.02

+6

Invatamant secundar

65.02.04.01

+6

20

+6

Autoritati executive
Titlul II Bunuri si servicii

Titlul II Bunuri si servicii

Primar,
Tanaselea Ion

Consilier superior,
Vartolomei Maria

