- PROIECT ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pe anul 2016

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
S u n e r e V : d d T ™ t i v e întocmi« de primarul comunei Straja, înregistrata sub nr. 6414 din
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modificările si completările ulterioare,
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»Amenajare

de contencios administrativ, în condiţiile

Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-

Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava

-

Primarul comunei Straja
Compartimentul financiar-contabil
Afişare publică.
INIŢIATOR,
PRIMAR/

Avizat pécrtn/J^galitate,
SecretaruTrorfiunei,
P ă t r ă i w & a d Liliana

Straja, 02.11.2016
Nr. 6416
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Anexa la Hot. Cons. Local nr.
ROMANIA
JUDEŢUL: SUCEAVA
UNITATEA: COMUNA STRAJA - CIF: 4441360
INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Rectificare din data '01.11.2016' pt. 'Rec. 8 din '01.11.2016' - Bugetul local"
Denumirea Indicatorilor
TOTAL VENITURI (cod 00.02*00.15*00.16*00.17+45.02)
VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00-16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+0011)
A3. IMPOZITE SI TAXE P E PROPRIETATE (cod 07.02)
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07-02.01+07-02.02+47Ï2.03+07.02.50)
Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)
(impozit si taxa pe clădiri de la persoane fizice *)
[Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)
[Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
|c.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00/14)

| c 2 . VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Iveniturt din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.SO)
iTaxe extrajudiciare de timbru
_ _ _
iVărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului iocal (cu semnul mmus)
Ivărsâminte din secţiunea de funcţionare
lTOTAL CHELTUIELI

(cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)

i CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56*57+59)
¡TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.0^82006+20-09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
I Bunuri sl servicii
I Carburanţi sl lubrifianti
Alte bunuri sl servicii pentru intretinere si funcţionare
[Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01 +20.05.03+20.05.30)
{Alte obiecte de inventar
(Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07^20.30.09+20.3030)
lAlte cheltuieli cu bunuri si servicii
ICHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)
I Active fixe
l Constructll

_ _ _ _

Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA Sl SIGURANŢA NAŢIONALA (cod 60.02+61.02)
|Ordine publica al siguranţa naţionala (cod 61.02.03+61.02.06+61 .02*0)
ICHELTUIELI CURENTE (cod 10+20*30+40+50+51*55*56+57+59)
[TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Fa 20.27+20.30)

[Bunuri si servicii
Uite bunuri si servicii pentru intretinere si funcţionare
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05 30)
jAtte obiecte de inventar

„

| Proiecţie civila al protectla contra Incendiilor (protecţie civila nonmllltara)
¡Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
.Cultura, recreare »1 religie (cod 67.02.03+67.02.06+67.02.06+67.02.50)
lcHELTUIELI CURENTE

(cod 10+20+30+40+50+51+55*56+57+59)

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
[Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30-06+20.30.07+20.30-09+20.30.30)
^Aite chettuleii cu bunuri sl servicii
l CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)
[TITLUL xn ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.P1 la 71.03)
l Active fixe
Constructll
| Servicii recreative al sportive (cod 67.02.05.01 Ia6t02.08.03)
I Sport
I Intretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive al de agrement
Partea a iV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINŢE. MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)
ţ Protectla mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

l CHELTUIELI CURENTE

(cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

(WTUJLT'BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20-06+20.09 la 20.16+20.18 îa 20.27+20.30)
I Bunuri sl servicii
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D e n u m i r e a indicatorilor

Cod
Indicator

TOTAL 2016

Trim IV

Carburanţi si lubrifianti

20.01.05

•6.000,00

-8,000.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6.000.00

8,000.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8.000,00

8,000.00

Salubritate sl gestiunea deşeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0,00

Colectarea, tratarea sl distrugerea deşeurilor

74.02.05.02

0,00

VII. R E Z E R V E , EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0.00|

0.00
0.00
0.00

COMUNA STRAJA (CENTRALIZAT)
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JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA

E X P U N E R E D E MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului local de venituri şi cheltuieli rectificat
pentru anul 2016
Având în vedere faptul că la data de 01.11.2016 am încasat, la
unele subdiviziuni din clasifîcaţia bugetară, venituri proprii mai mari cu
13.500 lei faţă de prevederile bugetare aprobate, avem posibilitatea de a
majora atât partea de venituri cât şi partea de cheltuieli cu această sumă.
Din analiza execuţiei bugetare la data de 01.11.2016 rezultă că la
unele capitole din clasifîcaţia bugetară creditele au devenit insuficiente,
iar la altele avem disponibilităţi.
Propun următoarele modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli
aprobat pentru anul 2016:
- Diminuarea creditelor bugetare aprobate la cap. 61.02 - PSI,
secţiunea de funcţionare, cu suma de 5.000 lei;
- Diminuarea creditelor bugetare aprobate la cap. 67.02 - Cultura,
secţiunea de funcţionare, cu suma de 5.000 lei;
- Alocarea sumei de 23.500 lei reprezentând credite^ bugetare
pentru obiectivul de investiţii „Amenajare teren de sport".
Rugăm a aproba rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli în
forma prezentată.

