ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
HOTĂRÂREA
Nr. 41/2018
privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2018
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
27.09.2018,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care acesta propune rectificarea bugetului local pe trimestrul III anul 2018 ,
precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Având în vedere prevederile anexei nr. 6 din O.U.G. nr. 78/2018 , Adresa Consiliului
Judeţean Sibiu nr. 14539/21.09.2018 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 207/20.09.2018
privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale, din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean , din sumele nerepartizate din cota de 17,25% din impozitul pe venit, pentru achitarea
arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală,
Luând în considerare încasările suplimentare realizate la bugetul local al Comunei
Orlat,
Ţinând seama de prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale , republicată , modificată şi completată ulterior , Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele
publice , republicată , modificată şi completată ulterior ,
Luând în considerare H.C.L. nr. 7 / 2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Orlat pe anul 2018 ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. b şi alin. 4 lit. a din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art . 1 :
Se rectifică bugetul local al Comunei Orlat pe trim. III anul 2018 , potrivit anexei nr. 1 ,
care face parte integrantă din prezenta hotarâre şi se anexează la aceasta .
Art. 2( 1 ) : Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă prin grija secretarului comunei Orlat .
( 2 ) : Se încredinţează Primarul Comunei Orlat şi Compartimentul Contabilitate cu ducerea la
îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 27 septembrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
ALBU ILIE
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA - ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
11
PENTRU
11
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
7EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
3 EX CONTABILITATE

Anexa nr. 1 la HCL nr. 41 / 2018
Rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trim. III anul 2018
MII LEI

NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

INDICATORI

COD CONT

VENITURI

Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit ptr. echilibrarea BL
Impozit şi taxe pe cladiri
Impozit şi taxe pe teren
Taxa asupra mijloacelor de transport
Taxe şi tarife ptr.eliberarea de licenţe şi
autorizaţii
Taxe extrajudiciare de timbru
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni
conf. legii
Vărsăminte din SF pt finanţarea ch. SD
Vărsăminte din SF

04.2A.01
04.2A.04

+48
-116,03

07.2A.01
07.2A.02
16.2A.02
16.2A.03

+1,03
+24,5
+31.5
+2

34.2A.02
35.2A.01

+1,1
+2,5

37.2A.03
37.2A.04

+5,40
-5,40

Venituri din vanzarea unor bunuri
apartinând domeniului privat al statului
sau al UAT
TOTAL VENITURI SF
TOTAL VENITURI SD
TOTAL VENITURI
TOTAL CHELTUIELI SF
TOTAL CHELTUIELI SD
TOTAL

39.2A.07

+5,4

CHELTUIELI

0
0
0

0

0
0
0
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