ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL

LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 07.11.2017
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 19394 din 06.11.2017 iniţiată de
către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman şi
întocmită de către Direcţia Economică;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 07.11.2017 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. ___ din 07.11.2017 al Comisiei juridice, precum
şi avizul de legalitate nr. _____ din 07.11.2017 al Secretarului Municipiului
Roman;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. "a", ale art. 45, precum şi
ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017, conform
anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Nicolae Bogdan CURCUDEL

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 07.11.2017
(Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 63 din 30.03.2017)

RECTIFICAREA
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
LA PARTEA DE VENITURI
Denumire indicator
11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor si
municipiilor
TOTAL

- mii lei AN
+1425

+1425

+1425

+1425

- mii lei -

LA PARTEA DE CHELTUIELI
Denumire indicator
Cap 65.02 INVATAMINT

Tr.IV

AN

Tr.IV

+1425

+1425

Titlul 10 Cheltuieli de personal

+965

+965

Titlul 20 Bunuri si servicii

+460

+460

+1425

+1425

TOTAL
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Emitent: Direcţia Economică
Nr. 19394 din 06.11.2017

E-mail: contabilitate@primariaroman.ro

Avizat,
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Având în vedere:
I. adresa nr. 26354/ 06.11.2017 înregistrată sub nr. 19393 / 06.11.2017,
primită din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț prin care
se comunică influiența pozitivă în valoare de 1.425 mii lei asupra „Sume
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, orașelor și municipiilor”, din care : +965 mii lei la cheltuielile cu
salariile și +460 mii lei la cheltuielile materiale .
Față de cele prezentate mai sus rugăm domnii consilieri să analizeze
și să se pronunțe asupra:
- rectificării bugetului local, conform anexei nr. 1;

Direcţia Economică
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU
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