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HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarilor intervenite pe aliniate in cadrul
bugetului de venituri si cheltuieli

Consiliul Local al Comunei Roscani, jud.Iasi:
Avand in vedere referatul nr. 112/29.03.2016, initiat de dna Mititelu Violeta, reprezentant legal
al S.C. Analitic Expert S.R.L, in calitate de prestator de servicii contabile catre beneficiarul
ComunaRoscani, jud. Iasi,conform contractului de prestari servicii contabile.
In baza Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art. 36, art. 43 si art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarile intervenite pe aliniate in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli
conform tabelului de mai jos;

BVC-capitol
65.02
65.02

aliniat

Denumire indicator

Valoare+/-Trim.I.2016

10.01.01

Total influente in bvc in trim.I
Total
Salarii de baza invatamint

0
0
+600

Alte sporuri
Fd.posturi ocupate prin cumul
Fd.plata cu ora
Cas
Contrib.somaj
Cass
Contrib.accidente de munca
Contrib.concedii si indemnizatii
Total influente pe capitol
Materiale cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare

+1.200
+900
-2.500
-100
-100
-100
-600
+700
0
+2.500
-2.500

10.01.06
10.01.10
10.01.11
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
51.02
51.02

20.01.09
20.01.30
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Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei
Roscani şi aparatul de specialitate;
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Iaşi pentru efectuarea controlului de legalitate şi primarului comunei Roscani ;

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local:

Ailiesei Petru Dan

contrasemneaza pentru legalitate

SECRETAR

PETCU MIHAELA
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