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HOTĂRÂREA

NR. 60/2017

privind rectificarea bugetului local al comunei Densuş, pe anul 2017

Consiliul local al comunei Densus, judetul Hunedoara;
Având în vedere necesitatea rectificării bugetului local al comunei Densuş, pe
anul 2017, cu suma de 347,15 mii lei, expunerea de motive a primarului comunei Densuș, nr.
45/66 din 11.08.2017, raportul compartimentului de resort nr. 46/62 din 21.08.2017 şi avizul
favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Densuş, nr.
47/53 din 25.08.2017;
Ținând cont de proiectul de hotărâre nr. 66/11.08.2017, privind rectificarea
bugetului local al comunei Densuș, pe anul 2017;
Suma de 20 mii lei a fost prevăzută în bugetul local al comunei Densuș, în
capitolul 51.02 – autorități publice și este necesar a fii transferată în următoarele capitole:
capitolul 70.02 – locuințe, servicii și dezvoltare – suma de 5 mii lei, capitolul 84.02 –
transporturi – suma de 10 mii lei și în capitolul 51.02 – autorități publice execut ive, de la titlul
20 – bunuri și servicii, la titlul 56 – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile –
suma de 5 mii lei.
Suma de 45,51 mii lei a fost transferată din trimestrul IV în trimestrul III, în
cadrul capitolului 51.02 – autorități publice și suma de 2,5 mii lei a fost transferată din
trimestrul IV în trimestrul III, în cadrul capitolului 68.50 – alte cheltuieli în domeniul
asistenței sociale.
Suma de 279,14 mii lei a fost transferată din cadrul capitolului de venituri 48.02 –
sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferente cadrului financiar
2014 – 2020, în capitolul 43.02 – subventii de la alte administratii.
În temeiul prevederilor art. 49, alin. (4), alin. (5) și alin (7) din Legea nr.
273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii
nr. 6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017, precum şi în baza art. 36, alin. (2), litera
“b”, alin. (4), litera “a” şi art. 45, alin. (1), din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.- Bugetul local al comunei Densuş, se rectifică atât la venituri cât şi la
cheltuieli conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.- Bugetul local al comunei Densuş, pentru anul 2017 se compune din două
secţiuni : secţiunea de funcţionare, cu un buget de 3.096,96 mii lei la venituri şi un buget de
3117,08 mii lei la cheltuieli şi secţiunea de dezvoltare, cu un buget de 1746,50 mii lei la
venituri și un buget de 2451,98 mii lei la cheltuieli.

Art. 3.- Lista obiectivelor de investiții, pe anul 2017, se modifică conform anexei
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5.- Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Densuş,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş, Administraţiei Judeţene
a Finanţelor Publice Hunedoara şi Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara.

Densuş, 29 august

2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MERIAN NICU LĂSCUȚ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost aprobată în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Densuş, din data de 29 august
2017, prin vot deschis, cu următorul cvorum: 6 voturi
“pentru”, 0 vot “abţinere”, 0 voturi “ contra”.

