CONSILIUL LOCAL PLESCUTA
JUDEŢUL ARAD

HOTARARE NR.35
Din 29.05.2015
Privind rectificarea bugetului local pe anul-2015.

CONSILIUL LOCAL PLESCUTA,
#

Având in vedere:
-Raportul compartimentului de specialitate cu nr, 1064/12.04.2015, prin care se propune
rectificarea bugetului local pe anul 2015, avand in vedere majorarea veniturilor proprii si
contractele de finanţare pentru Modernizarea satului Romanesc, privind alimentarea cu apa
cat si modernizarea drumului de interes local, precum si alocarea sumei de 10,000 lei de
către Centrul Cultural, cu ocazia zilelor comunei si anexele 1 si 2, care fac parte integranta
din prezentul raport;
-Contractul de finanţare pentru Programul national de dezvoltare locala, subprogramul
„Modernizarea satului romanesc", alimentare cu apa, cu părţile contractante MDRAP si
Comuna Plescuta, cu nr. 9442/07.05.2015 si 1116/18.05.2015, cu suma de 2.082.061,99 lei;
-Contractul de finanţare pentru Programul national de dezvoltare
locala, subprogramul „Modemizarea satului romanesc", asfaltare DC 51-Varfurile-Plescuta,
cu părţile contractante MDRAP si Comuna Plescuta, cu nr. 9441/07.05.2015 si
1117/18.05.2015, cu suma de 200.000 lei;
-Contractul de finanţare pentru susţinerea programului privind zilele comunei Plescuta,
incheiat cu Centrul Cultural judeţean Arad, in suma de 10.000 lei;
-Legea 186/2014, a bugetului de stat pe anul 2015;
-Legea 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, art. 50, alin. 2;
-Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata si
modlflcata, art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a;
-Avizul Comisiei de specialitate, buget, etc;
-Legea 24/2000, privind normele de tehnica legislative, elaborarea actetor normative,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,
-Legea 52/2003, privind transparenta decizionala, in administraţia publica locala,
republicata, art. 7;
-Votul in unanimitate din nr. consilierilor aleşi in funcţie si prezenţi;

In temeiul art. 45, aln. 2, lit. a, din Legea 215/2001, privind administraţia publica
locala republicata si modificata,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se rectifica bugetul local al Comunei Plescuta, pe anul 2015, dupa cum urmeaza:
Cap. 30.02.05 -Venituri din concesiuni si inchirieri-12.000lei;
Cap. 33.02.50 -Venituri din prestări servicii-35.000 lei;
Cap. 37.50 -Alte transferuri voluntare 10.000 lei;
Cap. 42-02.65-Finantarea programului de dezvoltare locala-2.282.062 lei.
Art. 2. La partea de cheltuieli-Sectiunea Functionare-se modifica urmatoarele capitole
bugetare:
-Cap. 51.02. -Administratie publica-43.000 lei, din care: 8.000 lei servicii arhivare si 35.000
lei, pentru servicii inventariere terenuri UAT, Plescuta, in baza legii 165/2013;
-Cap. 67.02. -Cultura 10.000 lei pentru susţinerea spectacolului la zilele comunei;
-Cap. 70.02. -Servicii Dezvoltare Publica sl Locuinte-2.082.062 lei-alimentare cu apa;
-Cap. 84.02. Transporturi-204.000 lei din care: 200.000 lei pentru asfaltare DC 51 iar
diferenţa de 4.000 lei expertiza tehnica pentru pod DC 52-Dumbrava-Budesti- Talagiu.
Art.3. Prezenta hotarare, se va comunica cu:
-Primarul Comunei Plescuta;
-Contabilul Primăriei Comunei Plescuta;
-Institutia Prefectului Judeţului Arad.
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