
RoMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN

ORASUL BOCSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului unitatii administrativ teritoriale pe anul 2017

Consiliullocal Bocsa, intrunit in sedinta ordinarii;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele Pub lice Locale, cu

modificarile si completarile ulterioare, pre cum si prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe
anul 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere expunerea de motive a primarului, rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Bocsa si ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului propriu;

Tinand cont de Nota de fundamentare nr. 16888/24.10.2017 a Compartimentului Analize,
Proiecte, Studii, Prognoze;

In temeiul art. 36 alin. 2 litera (b) si alinAlitera (a) coroborat cu prevederile art. 45 alin. 2 al
Legii nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARA~TE:

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Bocsa pe anul 2017, dupa cum
urmeaza:

La partea de cheltuieli, bugetullocal se rectifies, astfel:
- indicator 51.02.70 .Autoritati publice si actiuni externe - Cheltuieli de capital" se

suplimenteaza cu suma de 118,00 mii lei.
Art.2 Se aproba modificarea listelor de investitii pe anul 2017, prevazute in anexa nr. 1 si

nr. 1.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba utilizarea sumei de 118,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local

rezultat din incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2016, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotarare, care face parte integranta din aceasta.

Art.4 Primarul orasului Bocsa asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.S Secretarul orasului Bocsa va comunica prezenta hotarare in eel mult cinci zile

lucratoare de la adoptare Primarului orasului Bocsa, Prefectului judetului Caras-Severin, Directiei
Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara - Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Caras-Severin, Serviciului Economic, Biroului Achizitii pub lice ~i Licitatii si Serviciului Urbanism
si amenajarea teritoriului.
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