
ROⅣりいIIA
JUDETUL BIⅡ OR
CONSILIUL LOCAL AL COPIUNEI TAUTEU

IIOTARARE NR. 18

din 26 februarie 2016
Privind aprobarea rectificirii bugetului local al Comunei Tiuteu pe anul2016

Consiliul Local al Comunei Tiuteu, judeful Bihor, intrunit in qedinfn ordinari,
Analizdnd Expunerea de motive nr. 294118.02.2016 a Primarului Comunei Tduteu, care

pledeazd, pentru adoptarea acestei hotirdri gi Raportul de specialitate nr. 295118.02.2016 al
Compartimentului Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate aI Primarului Comunei
T[uteu,

Lu6nd in considerare avinil favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultur[, activitd,ti
economico-financiare, amenajarea teritoriului qi urbanism, protectia mediului gi turism din cadrul
Consiliului Local al Comunei Tduteu,

Avdnd in vedere prevederile Legeanr.33912015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, ale

afi. l, alin. 2,lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 gi a1e art. 26 din Legea nr. 27312006 privind
finanfele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum qi adresa Consiliului
Judelean nr. 30101 17 .02.201 6,

Respect6nd prevederile Legii nr. 5212003, privind transparenfa decizionalS in administrafia
public6 locald;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 4,lit. a, art. 45 alin. 1 gi alin. Z,Iit. a, coroborate cu art.
115 alin. 1, lit. b din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, ctt modificirile 9i
completdrile ulterioare,

rrorAnA$rE

Art.L. Se aprobd rectificarea Bugetului local de venituri qi cheltuieli al Comunei Tiuteu pe

anul2016 cu suma totald del99r40 mii lei, dupd cum trmeazd:

SECTIUNEA FUNCTIONARE
PARTEA DE VENITURI - se constituie din suma L99,40 mii lei, din care:

- Cod 04.02.01- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit: suma de 7100 mii
lei.

- Cod 04.02.04 - Sume alocale din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale: suma de 100100 mii lei.

- Cod 11.02.06 - Sume alocate din taxa ape valoare addugatd pentru echilibrarea bugetelor
locale: suma de 90100 mii lei.

- Cod 11.02.02 - Sume deflacate din taxa pe valoarea addugatdpentru ftnarrlarca cheltuilelilor
descentralizatelanivelul comunelor, oragelor gi municipiilor: suma de72140 mii lei.

- Cod 37.02.03 - vdrsdminte din sec{iune de "Functionare" pentru frnantarea sec}iunii de

"Dezvoltare" - minus 70100 mii lei

PARTEA DE CHELTIIIELI - se constituie din suma de 199,40 mii lei, astfel:

Cap.6l.02 - Ordine publici pi siguranfl nafionali - suma totall de 6,00 mii lei, din care:
Titlul20 - "Bunuri gi servicii" - reparafii gard Postul de Polilie Tduteu: 6100 mii lei



Cap. 65.02 - invifimint - suma totali de 92,40 mii lei, din care:
Titlul 10 "Cheltuieli de personal": 50, 00 mii lei
Titlul20 "Bunuri gi servicii": 20100 mii lei
Titlul 57 "Asistentd social6" - tichete sociale: 22140 mii lei
Cap. 67.02 - Culturi, recreere qi religie - suma totali de 51100 mii lei, din care:
Titlul20 - "Bunuri gi servicii": 51100 mii lei

Cap. 68.02 - Asistenfi sociall - suma totali de 50100 mii lei, din care:
Titlul20 - "Bunuri gi servicii" - carralizare case sociale Bogei: 50100 mii lei

SECTIUNEA DEZVOLTARE
PARTEA DE YENITURI - se constituie din suma de 295,00 mii lei, din care:

- Cod 37.02.04 - Vlrslminte din Sec,tiunea "Functionare": suma de 70100 mii lei.
- Cod 42.02.65 - Finanlarea programului Na,tional de Dezvoltare locald: suma de 225100 mii

lei.

PARTEA DE CHELTTIIELI - se constituie din suma de 295,00 mii lei, astfel:

- Cap.67.02 - CulturS: suma totald de 70100 mii lei, din care:

-capeld" cimitir Ciutelec - suma de 35,00 mii lei
-capeld cimitir Chiribig - suma de 35,00 mii lei
Cap. 84.02 - Transporturi - suma totali de 225100 mii lei, din care:

- Titlul 71 - "Cheltuieli de capital"- "Modernizare strdzi comuna Tduteu": 225100 mii lei

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezerfiei hotdrdri se incredinleazd Compartimentul

Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate alPrimarului Comunei Tduteu.

Art. 3. Prezenta hot[rdre se comunicd cu:

Institutia Prefectului -Judeful Bihor
Primarul Comunei Tduteu

Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei T6uteu

se aduce la cunogtinfd prin afiqare la sediul primdriei
la dosar

PREsEDINTE DE sEDINTA
PETO GAVRIL

CONTRASEⅣ NEAZA
SECRETAR

Total consilieri locali: 13

Consilieri prezenfi: 13

Au votat "pentru": 13

Au votat "impotrivi": -
S-au ablinut de la vot: -

Jr. Silaghi Adela Maria


