
 
R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A
              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SUDIŢI

     H O T Ă R Î R E   
                     cu privire la  rectificare a bugetului  local  aprobat pe anul  2016

Consiliul local al   comunei Suditi, judetul Ialomita,
Examinînd:
Expunerea de motive a primarului comunei, înregistrată la nr.34 din 2.03.2016,
Raportul compart.financiar-contabil, înregistrat la nr. 956 din 29.  02.2016
In conformitate cu:
Prevederile art. 49 alin.(4) –(7)    din legea nr. 273/2006 privind finantele publice;
Prevederile art 15 din HG nr.15/2016,pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul 
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a 
tichetelor sociale pentru gradiniță,

În temeiul :
-art  36,   art. 45 și 115  din legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată,cu  modificarile si completările ulterioare, adoptă  prezenta

       H O T Ă R Î R E

     Art.1.-  Se aprobă  rectificarea   bugetului local pe anul in curs,  prin efectuarea  
unor  modificari în cadrul capitolelor, după cum  urmează:

1.-Cap.51.02-“Administratie publică”
-diminuarea alin.20.01.30 –alte bunuri si serv.-cu 6 mii lei
-diminuarea alin.20.01.09-materiale si servicii-cu 3 mii lei
-majorarea alin.20.11-ziare,publicatii- cu suma de 6 mii lei
-majorarea ali. 20.01.08-posta,tel.-cu suma de 2 mii lei
-majorarea alin.20.01.06-piese schimb-cu 1 mii lei

2.-Cap.67.03-“Cămin cultural  ‘’
-diminuarea alin.20.05.30-ob. inventar- cu suma de 2 mii lei
-diminuarea alin.20.30-alte cheltuieli –cu suma de 4 mii lei
-majorarea alin.20.02-reparatii curente- cu suma de 3 mii lei
-majorarea alin.20.01.30 –alte bunuri si serv-cu suma de 3 mii lei

 3.-Cap. 74.02-“Colectarea deseurilor ”
-diminuarea alin.20.01.30-alte bunuri si servicii- cu  4 mii lei
-majorarea alin.20.05.30 –obiecte  inventar-cu 4 mii lei

4.-Cap. 70.02- “Servicii si dezvoltare publică”
-diminuarea alin.20.01.30-alte bunuri si servicii- cu  2 mii lei
-majorarea alin.20.01.05 –combustibil -cu 2 mii lei

Art.2.- Se propune modificarea Listei  de investitii ,după cum urmează:
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-se diminuează de la investiția Modernizare infrastructură rutieră comuna 
Sudiți, suma de 26.000 lei,

-se diminuează de la investiția Trotuare Sudiți, suma de   40.000 lei,
-se prevede investiția nouă Investiții în crearea și modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică, Măsura 7.2. –suma de 66.000 lei.

          Art.3.- Bugetul astfel  rectificat,prezentat în anexa nr. 1  la prezenta hotărîre, are 
următoarea structură:

Mii lei
Buget 2016 Influente Buget rectificat

VENITURI 
FUNCTIONARE

2518,50 8 2526,50

VENITURI 
DEZVOLTARE

226 0 226

TOTAL VENITURI 2744,50 8 2752,50
CHELTUIELI 
FUNCTIONARE

2518,50 8 2526,50

CHELTUIELI 
DEZVOLTARE,din care 
excedent 2015

670 0 670

TOTAL CHELTUIELI 3188,50 8 3196,50

Art. 4–Prezenta    hotărîre , adoptată cu respectarea art. 45 din lg.215/2001,s e 
comunică Instituției Prefectului pentru controlul legalității,Primarului comunei pentru 
aducerea la îndeplinire prin compartimentele de specialitate și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare la sediu și pe site-ul wwwprimariasuditi.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER, DUICU  IONEL

L.S._______________________________

       Contrasemnează,
   Secretarul comunei, VASILE  IOANA

Adoptată la Sudiți, 
Astăzi,17.03.2016
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