ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI ABRAM

PROJECT DE HOT A.RARE
din 19 mai 201 7
privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Abram pe anul 2017,
varianta J mai
Analizand contul de executie la data de 30 aprilie 2017, tinand cont de necesarul de cheltuieli pe
trimestrul II 2017, de anexa nr. 2 la HCJ NR. 98/ aprilie 2017 privind repartizarea cotei de 20 % din
sumele defalcate din TVA si a cotei de 20 % din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2017.
In baza dispozitiunilor art. 27, art.36, alin 2 lit.b. si art. 45 (6) din Legea Administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Primarul comunei Abram, judetul Bihor, initiaza urmatorul:
PROJECT DE HOTARARE:
Art.1. La partea de venituri cap. 11.02. 06. Sume defalcate din TVA pentru echilibrare se propune
marirea cu suma de 3 5 8 mii lei pe anul 2017, din care pe trim.Il 196 mii lei, trim III 107 mii lei, trim.IV
55 mii lei.
Art.2. La partea de venituri cap. 35.01. Venituri din amenzi se propune marirea sumelor initiale cu 80
mii lei, din care pe trim. II cu 50 mii lei, si pe trim.IV cu 30 mii lei.
Art.3. La partea de cheltuieli cap.51.02. Autoritati executive se propune marirea cheltuielilor de
capital la sectiunea de dezvoltare pentru achizitii teren + imobil comuna Abram cu 10 mii lei pentru
achitare taxe notariale, pe trim II 2017 si marirea cheltuielilor materiale de la art.20.30. Alte cheltuieli
cu bunuri si servicii cu 4.5 mii lei pentru cofinantare cotizatie GAL pe trim.III 2017 la sectiunea de
functionare. Tot in cadrul cap. 51.02. Autoritati executive se propune cuprinderea sumei de 5 mii lei pe
trim II 2017 la alin.85.01.01.plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de
functionare ce reprezinta sume incasate de la Casa de Sanatate Bihor Oradea.
Art.4. La cap.65.02. Jnvatamant subcap.65.02.04.Invatamant secundar se propune marirea cheltuielilor
cu suma de 3 0 mii lei, din care 15 mii lei alte bunuri si servicii si 15 mii lei reparatii curente ,pe trim.
III 2017 iar la subcap. 65.50. Alte cheltuieli in domeniul invatamantului se propune marirea cheltuielilor
de personal pe trim IV 2017 cu suma de 30 mii lei din bugetul local pentru acoperirea salariului
educatoarei de la Gradinita Satu Barba.
Art.5. La cap. 67.02. Cultura se propune marirea cheltuielilor cu suma de 63.5 mii lei din care pentru
Carnine culturale art. 20.02. Reparatii curente cu 53 mii lei, 20 mii lei pe trim. II, 33 mii lei pe trim. IV,
si la Servicii religioase art.59.12. Sustinere culte 10.5 miilei din care pe trim.III 3.5 mii lei si pe trim.
IV 7 mii lei.

Art.6. La capitolul 70.02.Servicii si dezvoltari publice

se maresc cheltuielile materiale de la
sectiunea de functionare cu suma de 55 mii lei la subcap. 70.02.05. alimentare cu apa, din care 30 mii
lei cheltuieli de intretinere pe trim. II si 25 mii lei reparatii curente pe trim.III 2017, iar la sectiunea de
dezvoltare subcap. 70.02.07 alimentare cu gaz, cu 120 mii lei, din care 91 mii lei pe trim II si 29 mii lei
trim III pentru expertiza retele distributie gaz Margine + Satu Barba.
Art.7. La cap. 74.02. Protectia mediului se propune marirea cheltuielilor aprobate initial la
sectiunea de dezvoltare cu 25 mii lei pe trim II 2017 Studii geotehnice si ridicari top la lucrarea de
canalizare comuna Abram.
Art.8. La cap. 84.02.Transporturise propune marirea cheltuielilor materiale de la sectiunea de
functionare la subcapitolul 84.03.03. Strazi cu 100 mii lei din care pe trim. II cu 70 mii lei, cu 15 mii lei
pe trim. III si cu 15 mii lei pe trim. IV 2017.
Art.9. Se vor mari varsamintele din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare cap. 37.02.03.
cu 155 mii lei, dincare pe trim. II cu 126 mii lei, pe trim.III cu 29 mii lei pentru acoperirea cheltuielior
de capital.

