ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA MARTINI~
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.

9

/2015
Privindirectificarea bugetului local pe anul 2015
Consiliul Local al comunei Martini~, judetul Harghita, 'in ~edinta
extraordinara la data de 27 aprilie 2015
Analizfmd expunerea de motiva prezentata de contabila si proiectul de
hatarare initiat de primarul comunei Martinis.
Avand 'in vedere prevederile:
-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, OUG nr.
63/2010
- Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala;
Luand 'in considerare avizul favorabil al comisiei pentru agricultura,
activitatii economico.,financiare,
In temeiul prevederilor art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata

HOTARASTE:
Art. 1. Rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2015:
La partea de venituri:

Cap. 21 A3.21.00-Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru
si Publicitate
AN UL 20 15
TRIIV[ II
85 mi i lei
85 mii lei
Cap. 21.37.02.03-Varsaminte din senctiuni de functiune pentru
finantarea sect. de dezvoltare
ANUL 2015
TRIM II
-875 mii lei
-875 mii lei

Cap. 21.37.02.04-Varsaminte din senctiune de fu nctionare
ANUL 2 15
TRIM II
875 mii k i
875 mii lei
Cap. 21.04.02.01 -Cote defalcate din impozitul pe venit

ANUL 2015
.
27 mii lei

TRIM II
27 mii lei

La partea de cheltuieli:
Cap. 24.70.02.50 -Alte servicii in domeniile locuintelor serviciilor si
dezvoltare comunaUi

ANUL 2015
85 mii lei

TRIM II
85 mii lei

Cap. 24.54.02.50 - Alte servicii pub lice generale

ANUL 2015
10 mii lei

TRIM II
lOmii lei

Cap. 24. 70. 02~:05 -Locuinte servicii ~i dezvoltare public -alimentare
cu apa

ANUL 2015
15 mii lei

TRIM II
15 mii lei

Cap. 24.65.02.04 -Invatamant

ANUL 2015
2 mii lei

TRIM II
2 mii lei

Art. 3.Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
contabila Primariei Matiini~.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului
comunei in termenul prevazut de lege Institutiei Prefectului judetul Harghita,
si va fi afisat la sediul Primariei.
Contrasemneaza, secretar
Homorodi Tu~~
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