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HOTARARE
Privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, trim IV, anul 2016

Consiliul Local al comunei Roscani, judeţul Iaşi;
Avand in vedere :
Propunerea primarului comunei Roscani, jud. Iasi de suplimentare a ordinii de zi cu un nou
punct, avand ca obiect modificarea bugetului local pe trim. IV, anul 2016 precum si a listei de
investitii, pe anul 2016;
Faptul ca propunerea primarului comunei Roscani, jud. Iasi a fost aprobata cu un numar de
11 voturi pentru;
Referatul initiat de d-na contabil Mititelu Violeta, reprezentant legal al S.C. Analitic Expert
S.R.L, in calitate de prestator de servicii contabile catre beneficiarul Comuna Roscani, jud.
Iasi,conform contractului de prestari servicii contabile, prin care aduce la cunostinta necesitatea
modificarii BVC pe trim. IV, actualizata a obiectivelor de investitii cu finantare partial sau integral de
la bugetul local, la data de 29.09.2016 pentru anul 2016 ;
Hotararea Consiliului Local nr. 09/02.02.2016, pentru “aprobarea bugetului local de venituri si
cheltuieli, detaliat pe capitole, subcapitole si respectiv bugetul de venituri proprii, precum si lista de
investitii.
Prevederile Legii nr. 273/2006 – Legea finantelor publice locale, modificata si completata prin
O.U.G. nr. 63/2010;
Prevederile Legii nr. 500/2002 – privind finantele publice, actualizata;
Prevederile Legii nr. 339/2015 – Legea Bugetului de stat pentru anul 2016;
In temeiul prevederilor art. 43, al.(1), art.45, si art.115, alin. (1), lit. (b), din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, cu modificarile si completarilor ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. IV, anul 2016.

BVC-capitol

74.05.01- Salubritate
84.03.01- Drumuri si poduri
68.02

aliniat

Denumire indicator

Total influente in bvc in
trim.IV
20.01.04 Apa,canal,salubritate
20.01.30 Alte bunuri pt.intrtinere si
functionare
15.01
Ajutoare sociale

Valoare+/Trim.IV.2016
0
+5.500
-82.500
-20.000

51.02.20-Autoritate executiva

Total:

+97.000

20.01.05 carburanti

+4.000

20.01.03 Iluminat,incalzire,forta
motrice
20.05.30 Obiecte de inventar

+15.000

20.01.08 Posta,telecomunicatii

+3.000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pt
intretinere si functionare
20.06.01 Deplasari

+12.000

10.01.01 Salarii de baza

+41.100

10.03.01 Cass

+12.000

10.03.02 Contrib.somaj

+1.500

+2.000

+500

10.03.03 Contrib.asig.soc.sanatate
10.03.04 Contrib.accidente de
munca
10.03.06 Contrib.concedii si
indemnizatii

+5.000
+200
+700

Art. 2. Se aproba lista modificata a obiectivelor de investitii cu finantare partial sau integral
de la bugetul local, la data de 29.09.2016 conform anexei nr. 1;
Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei Roscani prin
intermediul prestatorului de servicii de contabilitate pentru Primaria comunei Roscani.
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi
pentru efectuarea controlului de legalitate, compartimentului financiar contabil şi primarului comunei
Roscani.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local:

Andronic Vasile
contrasemneaza pentru legalitate

SECRETAR

PETCU MIHAELA

Nr. 23 adoptată în şedinţa din data de 29.09.2016, Cu un număr de 11 voturi pentru, 0 impotriva, 0
abtineri din numărul total de 11 consilieri în funcţie .

