CONSILIUL LOCAL
COMUNA GOLEŞTI
JUDETUL VALCEA

HOTĂRÂREA nr. 35
cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2016
Consiliul Local Golesti, întrunit în şedinta ordinară din data de 09.12.2016, la
care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;
Văzând că potrivit hotărârii consiliului local cu nr. 20 din 16.09.2016, a fost ales
preşedinte de şedintă domnul Gheordun Ion.
Luând in discutie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului
comunei Goleşti şi raportul intocmit de doamna Radulea Floriana – consilier
superior(contabil) in aparatul de specialitate al primarului comunei Goleşti prin care
propune rectificarea bugetului local pe anul 2016, conform adresei nr.
27003/29.11.2016 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea prin
care se atribuie sumele defalcate din TVA pentru invatamant (65.02.) – 58 mii lei,
sume defalcate din TVA pentru asistenta sociala (68.02.) – 99 mii lei, sume defalcate
din TVA pentru echilibrare buget – 142 mii lei si din surse proprii pentru invatamant –
4 mii lei, iar pentru echilibrare buget – 28 mii lei.
Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Golesti, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de
secretarul comunei Golesti;
În conformitate cu:
- prevederile art. 5, art. 9, art. 27 şi art. 37 din Legea 82/1991 cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 19, alin.2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 339/2015 privind legea bugetului de sat pe anul 2016;
Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7
din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, in
baza procesului verbal de afisare publica nr. 5643/05.12.2016;
În temeiul art. 36 alin. 2, litera ,,b”, si alin.4, litera „a”şi ale art. 45 alin. 2, lit.
„a” si art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , Consiliul Local al Comunei
Goleşti, adopta cu un numar de 10 voturi «pentru », cu un numar de __ voturi
«impotriva », urmatoarea ;
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul
2016 dupa cum urmeaza:

DENUMIRE
SUMA
VENITURI
TVA Invatamant
+ 58 mii
Surse
proprii
+ 4 mii
invatamant
TVA
Asistenta
+ 99 mii
sociala
TVA Echilibrare

+ 142 mii

Surse proprii

+ 28 mii

Total
TVA
echilibrare si surse
proprii

DENUMIRE
SUMA
CHELTUIELI
CAP
65.02
+ 62 mii
cheltuieli salarii
CAP
68.02
cheltuieli asistenta
sociala
CAP 67.02 cultura

142+28=170 mii

CAP
70.02
Alimentare cu apa
CAP
74.02
Canalizare
Total cap. 67.02,
70.02, 74.02

+ 99 mii

+ 65 mii
+ 50 mii
+ 55 mii
170 mii

Art.2. Primarul Comunei Goleşti va asigura aducerea la indeplinire a prezentei
hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate, iar secretarul comunei va
asigura comunicarea prezentei hotarari Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea in
vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei Golesti,
compartimentului responsabil cu punerea in executare si aducerea la cunostinta
publica prin afisare la sediul Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GHEORDUN ION

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI GOLESTI
jurist Dinca Nicusor
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