ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA RĂDEŞTI
CONSILIU LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 47/2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
Consiliul local Rădeşti, jud.Alba , întrunit în şedinţa ordinară şi publică din data de
31.10.2016 ;
Văzând :
-raportul de specialitate din partea compartimentului de resort financiar-contabil ,
înregistrat cu nr. 2780 /21.10. 2016 prin care se fundamentează propunerile din proiectul
de hotărâre şi rapoartele de specialitate ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
-HCL nr. 2/29 ianuarie 2016 prin care s-a aprobat bugetul local al comunei Rădeşti
pe anul 2016
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Rădeşti
Având în vedere :
- art.49, alin.5 din Legea nr.273/2006, Legea privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- art. 36 alineat 1, alineat 2 litera b si alin (4) , lit. a , din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;
In temeiul art. 45 (2) , lit. „a” din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică
locală, republicata ,cu modificările si completările ulterioare ;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Aprobă rectificarea bugetului local al comunei Rădeşti pe anul 2016 după cum
urmează :
04.01.00 Cote defalcate din impozitul pe venit
Initial
203.50 mii lei
Influente
+ 6.60 mii lei
Rectificat
210.10 mii lei
TOTAL VENITURI = 6.60 MII LEI
CHELTUIELI
51.02. Autoritati executive
Initial
609.10 mii lei
Influente
-1.00 mii lei
Rectificat
608.10 mii lei
65.02. Invatamant
Initial
839.10 mii lei
Influente
+ 6.60 mii lei
Rectificat
845.70 mii lei
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54.02. Alte servicii publice generale
Initial
25.00 mii lei
Influente
-8.00 mii lei
Rectificat
17.00 mii lei
67.02. Cultura, recreere si religie
Initial
114.50 mii lei
Influente
+ 9.00 mii lei
Rectificat
123.50 mii lei
TOTAL CHELTUIELI = 6.60 MII LEI

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Rădeşti prin compartimentul financiar contabil
Prezenta hotărâre se comunică la : Instituţia Prefectului judeţului Alba ,
Primarului comunei Rădeşti , A.J.F.P.Alba , Compartimentului Financiar Contabil din
cadrul Primăriei Rădeşti , administratorului public şi se afişează la sediul Primăriei com.
Rădeşti.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 7 voturi favorabile valabile
exprimate, care reprezintă 77,7 % din numărul consilierilor în funcţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DOMŞA IOAN RADU
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CONTRASEMNEAZĂ
secretarul com.Rădeşti
CRIŞAN IULIA

