
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN

ORASUL BOCSA
CONSILTUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului unitatii administrativ teritoriale pe anul 2016

•
Consiliullocal Bocsa, intrunit in sedinta de indata;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu

modificarile ~i cornpletarile ulterioare, precum si prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat
pe anul 2016, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;

Avand 'in vedere expunerea de motive a primarului;
Tinand cont de Nota de fundamentare nr. 349/24.02.2016 a Serviciului Public de

Gospodarie Comunala Bocsa;
In temeiul art. 36 alin. 2 litera (b) si alin.4 litera (a) coroborat cu prevederile art. 45 alin. 2 al

Legii nr. 215/2001 a Administratiei Publiee Locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARA~TE:

•

Art.I Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Bocsa pe anul 2016, dupa cum
urmeaza:

La partea de venituri, bugetul local se rectifica, astfel:
- indicator 37.02.03 .Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)" se regularizeaza eu suma de 29,72 mii lei;
- indicator 37.02.04 "Varsaminte din sectiunea de functionare" se regularizeaza cu suma de

29,72 mii lei.
La partea de eheltuieli, bugetullocal se rectifica, astfel:
- indicator 74.02.51 .Protectia mediului - Transferuri catre institutii publice" se

suplirnenteaza cu suma de 29,72 mii lei .
Art.2 Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice ~i activitatilor finantate integral

sau partial din venituri proprii pe anul 2016, dupa cum urrneaza:
La partea de venituri, se recti fica astfel :
- indicator 43.10.09 .Subventii pentru institutii publice" se suplimenteaza cu suma de 29,72

mii lei.
La partea de cheltuieli, se rectifica astfel :
- indicator 74.10.40 .Protectia mediului - Subventii - Subventii pentru acoperirea

diferentelor de pret ~i tarif" se suplimenteaza Cll suma de 29,72 mii lei.
Art.3 Se aproba modificarea listei de investitii pe anul 2016, prevazuta In anexa nr. 1, care

face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 Se aproba utilizarea sumei de 1.294,47 mii lei, care reprezinta excedentul anual al

bugetului local rezultat din incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015, astfel:
- la sectiunea de functionare se utilizeaza suma de 85,00 mii lei, conform H.G. nr.

995/2015 pentru finantarea Caminului pentru persoane varstnice Bocsa,
- la sectiunea de dezvoltare se utilizeaza suma de 1.209,47 mii lei pentru finantarea unor

investitii, conform anexei nr. I la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.



-

•

Art.S Primarul orasului Bocsa asigura dueerea la indeplinire a prezentei hotarari,
Art.6 Seeretarul orasului Bocsa va eomuniea prezenta hotarare In eel mult einei zile

[ucratoare de la adoptare Primarului orasului Bocsa, Prefeetului judetului Caras-Severin, Directiei
Generale Regionale a Finantelor Publiee Timisoara - Administratia Judeteana a Finantelor Publiee
Ca!'a$-Severin, Serviciului Economic si Servieiului Public de Gospodarie Cornunala Bocsa.
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