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HOTĂRÂREA Nr. 21 / 2007
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2007

Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai
2007;
Având în vedere:
- raportul compartimentului de specialitate al primarul prezentat de d-na
Vîlcan Maria – contabil, cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2007;
- art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Hotărârea Guvernului nr. 300/2007 privind repartizarea unor sume din
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ
preuniversitare de stat;
- Hotărârea Guvernului nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou
născuţi, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- raportul de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale consiliului local
comunal;
- art. 36, art. 45 şi art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală republicată, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007 prin majorarea
veniturilor şi cheltuielilor, după cum urmează:
a) la venituri: subcap. 42.02.14- finanţarea cheltuielilor de capital................. 50.000 lei
42.02.36- subvenţii ptr.acordare trusou nou născuţi..... 6.000 lei
b) la cheltuieli: cap. 65.02.- învăţământ – total.................................................. 50.000 lei
din care: reparaţii capitale..................................... 50.000 lei
cap. 68.02. – asistenţă socială – total ......................................... 6.000 lei
din care: asist.socială ptr.familii şi copii.............. 6.000 lei
Art. 2. Se majorerază veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local,
după cum urmează:
a) la venituri: cap. 36.11.06 – taxe speciale.................................................. 102.000 lei
b) la cheltuieli: cap. 54.11.50 – alte servicii publice generale...................... 102.000 lei
din care: - cheltuieli de personal...................... 40.900 lei
- bunuri şi servicii.............................. 61.100 lei
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita şi
Primarului comunei Bilbor.
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