ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pe anul 2015
Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-Expunerea de motive întocmită de dl. Vasile Juravle, primarul comunei Straja,
înregistrată sub nr. 6087 din 11.12.2015;
-Raportul prezentat de dl. Vasile Juravle, primarul comunei Straja, înregistrat sub nr.
6088 din 11.12.2015;
-Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, înregistrat sub nr.
6090 din 11.12.2015;
-Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului şi turism, înregistrat sub nr. 6159 din 17.12.2015;
-Adresele nr. 63425 din 07.12.2015 şi nr. 63498 din 11.12.2015 ale AJFP Suceava;
în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 45 alin.
(2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 5.775 lei, conform Anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
+14.500 lei - cote defalcate din impozitul pe venit;
+6.470 lei - sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit;
+23.905 lei - subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu
lemne;
-39.100 lei - sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor.
Art.2. Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei Hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în
condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava
- Primarul comunei Straja
- Compartimentul financiar-contabil
- Afişare publică.
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