str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308, e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Referitoare la: Rectificare buget local al comunei Pîrșcoveni , pe anul 2016/var.2
Având în vedere:
-expunerea de motive nr.481/18.03.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre
nr.482/18.03.2016 ;
-raportul de specialitate nr.483/18.03.2016 al consilierului contabil din cadrul Primăriei
comunei Pîrșcoveni ;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
-referatul nr.303/18.03.2016 al Școlii Gimnaziale Pîrșcoveni ;
-adresa nr.OTG_STZ1730/11.03.2016 a A.J.F.P. Olt referitoare sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2016 , cu repartizarea pe trimestre ;
-HCL nr.9 din 02.02.2016 referitoare la aprobarea bugetului local al comunei
Pîrșcoveni pe anul 2016 ;
-adresa nr.9888/28.01.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură;
-prevederile Legii nr.339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016;
Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare ;
-prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare ;
-prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.36 alin (2), lit.b și alin(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 – privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001, privind
administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare
CO.SILIUL LOCAL AL COMU.EI PÎRŞCOVE.I ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2016/var.2, după cum urmează :
La partea de VE ITURI se rectifică , astfel :
- se suplimenteaza cu suma de 8 mii lei, in trim I, capitolul 36.02.32.02- Sume
provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare ;
- se transfera suma de 12 mii lei din trim IV in trimestrul I , la capitolul 11.02.02 –
sume defalcate din TVA pentru finantare cheltuielilor descentralizate , salarii , sporuri si
contribuții școli;
La partea de CHELTUIELI se rectifică , astfel :
1. Capitolul 51.02.01.03 – 20 Autorităţi executive Bunuri şi servicii :

- se transfera suma de 3 mii lei în trim I, de la subcapitolul 200109- materiale si
prestari servicii cu caracter functional, astfel: 1 mii lei la subcapitolul 20.11- carti, 1mii lei la
subcapitolul 200108- posta RTV , 1 mii lei la subcapitolul 200106 – piese de schimb secţiunea de funcţionare ;
- se diminueaza cu suma de 5 mii lei subcapitolul 200109- materiale si prestari
servicii cu caracter functional si cu suma de 1 mii lei subcapitolul 200601- deplasarisecţiunea de funcţionare
2. Capitolul 65.02-10 – Invățământ Salarii:
- se transfera suma de 12 mii lei din trim IV în trim I și se virează creditele între
subcapitole astfel :

Cheltuieli de
personal

Salarii de bază
Alte sporuri
Fond aferent
plăţii cu ora
CAS
Șomaj
CASS
Accidente și
boli
Concedii și
indemniz.

Invățământ preșcolar
65020301
Tr.I
Tr.IV
+1
-3
0
-2
-1,2
0
0
0

Invățământ primar
65020302
Tr.I
Tr.IV
+3
-4
+1,6
-3
-1,25
0
0
0

Invățământ secundar inferior
65020401
Tr.I
Tr.IV
+4
-5
-1,1
-2,5
-3,2
0
+1,4
0

0
+2,2
0
0

0
-1
0
0

+3,7
0
0
0

-1
0
0
0

+13,7
- 0,05
-1,5
-0,05

-2,5
0
0
0

0

0

-1,05

0

-1,2

0

-se suplimenteaza cu suma de 8 mii lei subcapitolul 65.02-71-7101.30- Alte active
fixe ( suma necesara pentru realizarea documentatiei tehnico-economice pentru investitii
scoli in vederea obtinerii autorizatiilor sanitare de functionare)- sectiunea de dezvoltare
3. Capitolul 67.02.03.07- 20 Camine Culturale Bunuri și servicii :
- se diminueaza cu suma de 5 mii lei ,in trimestrul I ,subcapitolul 200109 Camine
Culturale- bunuri si servicii- materiale si prestari servicii cu caracter functional- sectiunea
functionare
4. Capitolul 67.02.05.01-20 Sport Bunuri şi servicii :
-se transfera suma de 1 mii lei în trim I, de la subcapitol 200109- materiale si prestari
servicii cu caracter functional , la subcapitolul 200103 incalzit, iluminat si forta motrica secţiunea de funcţionare
5. Capitolul 68.02.05.02-10 Asistenta sociala in caz de invaliditate- salarii :
-se transfera suma de 2 mii lei în trim I de la subcapitol 100101- salarii baza, astfe l : 1
mii lei la subcapitolul 100301-CAS si 1 mii lei la subcapitolul 100303- CASS - secţiunea de
funcţionare
6. Capitolul 70.02.02.01-20 Alimentare cu apa – bunuri si servicii :
- se suplimenteaza cu suma de 13 mii lei , in trim I , subcapitolul-203030-Alimentare
cu apa –alte cheltuieli cu bunuri si servicii - secţiunea de funcţionare ;
- se suplimenteaza cu suma de 35 mii lei , in trim I , subcapitolul-710130-Alimentare
cu apa –alte active fixe - secţiunea de dezvoltare ;
7. Capitolul 74.02.05.01-20 Salubritate-– bunuri si servicii :

-se diminueaza cu suma de 2 mii lei ,în trim. I , subcapitolul 20.01.09- Salubritate- materiale si prestari servicii cu caracter functional - secţiunea de funcţionare ;
8. Capitolul 84.02.03.01 -71 drumuri și poduri – active fixe
- se diminuează cu suma de 35 mii lei , in trim I ., Subcapitolul 71.01.01.-Drumuri și
poduri – construcții – secțiunea de dezvoltare ;
Făcând aceste modificări, cheltuielile bugetului local se modifica la suma de 3.141 mii
lei.
Art.2.Se modifică și se completează Programul anual al investițiilor pe anul 2016
,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Primarului comunei Pîrşcoveni și consilierului contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei pentru aducerea la îndeplinire ;
- Instituţiei Prefectului – Judeţului Olt ;
PREŞEDI.TE ŞEDI.ŢĂ,
Ștefănel MITROI

CO.TRASEM.EAZĂ
PE.TRU LEGALITATE
SECRETARUL COMU.EI
Claudia GHEORGHE
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