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CONSILIUL LOCAL

flOTARtRE
privindrectificarea bugetulul unititli admlnistrativ teritoriale pe 2llllul2(J17
Consiliul local Bocsa,
,. .intrunit ."in sedinta
~ extraordinara:
..
Luand in considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, ell
modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Legii nr. 6/2017 abugetului de stat pe
anul 2017, cumodificarile si completarile ulterioare;
Avandin vedere expunerea de motive a primarului, rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Loeal.Bocsa si ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului propriu;
-- ----TmandcbnIde
l\lotaae--ruffdaihen.tare fic27RSIZR:vi2017 a Serviciului Public:-de-Gospoaa:ele
.

~-----.

.Comunala Bocsa;

IIi temeiul art. 36 alin. 2 litera (b) ~ialin.4litera (a) coroborat cu "pre,\recierileart.45 alin, 2 al
Legii TIr.215/2001
ulterioare ;.

a A.d:ininistratiei Publice Locale, republicata, cu .modificarile si completarile

Art.I Se aproba reetifiearea bugetului local al Orasului Bocsa pe anul 2017, dupa cum
urmeaza:
La partea de venituri, bugetulloeal se rectifica, astfel:
- indicator 37.02.03 "Varsfuninte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local (en semnul minus)" se regularizeaza cu suma de 28,44 mii lei;
- indicator 37.02.04 "Varsfuninte din .sectiunea de functionare" se regularizeaza ell suma de
28,44 mii lei.
La partea de cheltuieli, bugetullocal se rectifica, astfel:
- indicator 74.02.40 .Protectia mediului - Subventii - Subventii pentru acopenrea
diferentelor depret si tarif" se suplimenteaza.cu suma de 28;44 mii lei.
Art.2 Se aproba modificarea listei de investitii pe anul 2017, prevazuta In anexa nr. 1 care
. face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba utilizarea surnei de 28,44 mii lei din excedentul anual aJ bugetului local
rezultat din incheierea exereitiului bugetar aferent anului 2016, conform anexei m. 1 la prezenta
hotarare, care face parte integranta din aeeasta.
Art.4 Primarul ora~ului Boc~a asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.S Secretarul ora~ului Boc~a va comunica prezenta hotarare in cel mull cinci zile
lucratoare de la adoptare Primarului ora~ului Boc~a, Prefectului judetului Cara~-Severin, Directiei
Generale Regionale a Finantelor Pub lice Timi~oara -:.A.dm,inistratia .Tudeteana__a Finantelor Publice
Cara9-Severin, Serviciului Economic ~i Serviciului Public de Gospodarie ComunaHi Boc~a.
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