ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
Consiliul local
HOTĂRÂREA NR 157
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data
de 31.10.2011 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1627/21.10.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Ocna
Mureş, judeţul Alba, pentru anul 2011 ”, iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Vazand: referatul nr. 14509/25.10.2011 inaintat de catre Serviciului buget-contabilitate,
resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Ocna Mures;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicata in anul 2007, cu modificările ulterioare,coroborata cu Legea
273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică
locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Ocna Mureş, pe anul 2011 dupa cum
urmeaza:
BUGET LOCAL
TRIM III
VENITURI
+69
Cap.04.02.04 “ Sume defalcate din cota de 21 % din impozitul
+89
Pe venit pt echilibrarea bugetelot locale
Cap.11.02.06” Sume defalcate din TVA pt echilibrarea
-20
bugetelor locale
Cap.
CHELTUIELI
Cap.51.02” Administratie”
Art.20” Cheltuieli materiale”

+1069
+39
+39

Cap. 65.02 “Invatamant”
art.20” Cheltuieli materiale”

+15
+15

Cap.66.02.06.01”Spitale Generale
art.51.02.28” Transferuri”
art.71.03”Reparatii capitale aferente activelor fixe”
Cap.67.02.03.07” Camine”
Art.51.01.01”Transferuri”

0
-250
+250
+15
+15

cap. 70.02” Locuinte ,Servicii si Dezvoltare Publica”
art. 71.01.01” Transferuri”
cap.84.02 “ Transporturi”
art.71.01.01” Constructii”

+1.380
+1.380
-380
-380

7

BUGET SUBVENTII
VENITURI
-230
Cap.37.10.01” Donatii si sponsorizari”
Cap.43.10.09” Subventii pentru institutii publice”
Cap.43.10.14” Subventii de la bugetele locale
pentru finantarea cheltuielilor de capital”
asistate”
CHELTUIELI
Cap.67.10.03.07” Camine culturale”
art.20.02”Reparatii “
Cap.68.10.12 “ UMS’
Art.20.30.30” Alte cheltuieli”

+5
+15
-250

-230
+15
+15
+5
+5

Cap.68.10.06.01” Spitale Generale”
art.71.03”Reparatii capitale aferente activelor fixe”

-250
-250

Art.2. Se aproba modificarea listei de investitii conform anexelor, parte integranta aprezentei
hotarari.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Serviciul buget-contabilitate,resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate
al primarului oraşului Ocna Mureş;
Ocna Mureş, 31.10.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
PACURAR VALERICA
CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL ORASULUI OCNA MURES
JR. FLORIN NICOARA

REDACTAT,
EC. TIUCA ORIAN MIHAELA
RED/DACT:T.O.M
EX:5;ANEXE:1;
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