
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA  NUCI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTARARE 

 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 
 

 Avand in vedere: 

-Expunere primarului comunei Nuci , in calitate de ordonator principal de 

credite ; 

- Raportul serviciului contabilitate ca organ de specialitate, intocmit in acest 

sens ; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru buget – finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei ; 

 - Prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- In temeiul art.36,alin(2),lit.b ,alin. (4), lit.a si art.45 alin.( 1) si(2),lit.a 

din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata,cu completările 

şi modificările ulterioare, 

 

 

 HOTARASTE 

 
  

Art. 1 – Aproba rectificarea bugetului local al comunei Nuci , prin transfer 

de sume intre capitole astfel: 

Se transfera de la capitolul 84.03.01 “ Drumuri” titlul 71.03 “ Reparatii 

capitale ale altor active fixe”, sectiunea de dezvoltare, suma de 40.800  lei catre 

capitolul 51.01.03 “ Autoritati executive “ titlul 20.12.00 “ Consultanta si 

expertiza” 

 Se transfera suma de 20.000 lei de la capitolul 51.01.03 “Autoritati 

executive” titlu 10.01.12 “ Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii “ 

catre capitolul 51.01.03 “ Autoritati executive” titlul 10.01.01. “ Salarii de baza” 

 Se transfera suma de 60.000 lei de la capitolul 51.01.03 “ Autoritati 

executive” titlul 20.02.00 “ Reparatii curente” dupa cum urmeaza: 



- 65.03.02 “ Invatamant primar” titlul 57.02.02 “ Ajutoare sociale in 

natura” suma de 11.700 lei; 

- 51.01.03 “ Autoritati executive” titlul 20.01.30 “ Alte bunuri si servicii” 

suma de 48.300 lei; 

Se transfera suma de 158.400 lei de la capitolul 51.01.03 “ Autoritati 

executive” titlul 20.01.04 “ Salubritate” catre capitolul 84.03.01 “ Drumuri” titlul 

20.23.00 “ Prevenirea si combaterea ingheturilor”. 

 Se transfera suma de 20.000 lei din capitolul 65.03.02 “ Invatamant primar “ 

titlul 20.02.00 “ Reparatii curente” catre capitolul 65.03.02 “ Invatamant primar” 

titlul 20.01.30 “ Alte bunuri si servicii” 

 Se transfera suma de 16.377 lei din capitolul 65.03.01 “ Invatamant 

prescolar” titlul 10.01.01 catre capitolul 65.03.02. “ Invatamant primar “ titlul 

10.01.01 “ Salarii de baza” 

 Se transfera suma de 2.000 lei din capitolul 65.04.01 “ Invatamant secundar” 

titlul 10.01.06 catre capitolul 65.03.02 “ Invatamant primar “ titlul 10.01.06 “ Alte 

sporuri” 

 Se transfera suma de 2.500 lei din capitolul 65.03.01 “ Invatamant 

prescolar” titlul 10.03.01 catre capitolul 65.03.02 “ Invatamant primar” titlul 

10.03.01 “ Contributii” 

 Se transfera suma de 250 lei din capitolul 65.04.01 “ Invatamant secundar” 

titlul 10.03.04 catre capitolul 65.03.02 “ Invatamant primar “ titlul 10.03.04 “ 

Contributii pentru accidente de munca   

Art. 2 - Ordonatorul principal de credite , prin serviciul contabilitate va 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,     Contrasemneaza, 

Ionita Aurelian      Secretar, 

Angela Sivu 

 

 

 

 

 

Nr. 37 

Din 25.11.2016 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


