
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR. 57
DIN 29.11.2017

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SIHLEA,
JUDEŢUL VRANCEA, PE ANUL 2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ
ORDINARĂ,

- avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre privind rectificarea
bugetului local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pe anul 2017 iniţiat de
primarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea;

- avînd în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la
proiectul de hotărîre privind rectificarea bugetului local al comunei Sihlea,
judeţul Vrancea, pe anul 2017;

- avînd în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei
Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre privind rectificarea bugetului
local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pe anul 2017;

- avînd în vedere adresa Administraţiei Judeţene Vrancea a Finanţelor Publice nr.
VNG- REG/ Nr. 37001 / 15.11.2017 privind repartizarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugată şi cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale ( cod 04.02.04) pentru anul bugetar 2017 ;

- în baza art. 3 , art. 5 , alin. 6 din Legea nr. 6 din 17.02.2017 privind bugetul de
stat pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- în temeiul art. 19 , alin. 1 , lit. “ a “  , lit. “ b “  , alin. 2 , art. 20 , alin. 1 ,
lit. “ a” din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;

- în temeiul art. 36 alin. 2 , lit. “ b “ , alin. 4  , lit. “ a “  , art. 45 , alin. 2 ,lit. “ a “ ,
art. 115 , alin. 1  , lit. “ b “ din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pe anul
2017, cu un nivel de venituri în sumă de 13.510 mii lei, cheltuieli în sumă de 16.510 mii
lei şi deficit 3.000 mii lei structurat după cum urmează:

VENITURI TOTALE ---------------------------------------------------- 13.510 mii lei
din care :

- venituri proprii ------------------------------------------------------- 2.392 mii lei

- sume defalcate din T.V.A. pentru învăţămînt------------------- 2294 mii lei
preuniversitat de stat

- sume defalcate din T.V.A. pentru plata drepturilor
asistentului personal  şi persoane cu handicap-------------------- 1075 mii lei

- sume defalcate din T.V.A. pentru plata drepturilor copiilor



cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţămîntul
de masă------------------------------------------------------------------- 18 mii lei

- sume defalcate din TVA pentru plata de stimulente educaţionale
acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării,
participării în învăţămîntul preşcolar------------------------------- 19 mii lei

- sume defalcate din T.V.A. pentru plata ajutorului de încălzire --- 29 mii lei

- sume defalcate  din T.V.A. pentru echilibrarea
bugetelor locale ------------------------------------------------------------ 787 mii lei

- subvenţii primite de la D.M.S.S.F. VRANCEA pentru plată
ajutor încălzire ------------------------------------------------------------- 30 mii lei

- subvenţii pentru finanţare cheltuieli personal sănătate ---------------- 147 mii lei
- finantare buget de stat FEADR--------------------------------------------- 295 mii lei
- finantare Programului national de dezvoltare locala--------------------700 mii lei
- sume alocate din bugetul ANCPI---------------------------------------------30  mii lei
- fonduri externe nerambursabile FEADR------------------------------- 5.694 mii lei

CHELTUIELI TOTALE ------------------------------------------------- 16.510 mii lei

DIN CARE :

- cheltuieli autorităţi publice ---------------------------------------- 1801 mii lei
- cheltuieli alte servicii publice -------------------------------------- 50 mii lei
- cheltuieli protecţie civilă – serviciu de urgenţă --------------- 59 mii lei
- cheltuieli învăţămînt ----------------------------------------------- 4415 mii lei
- cheltuieli sănătate --------------------------------------------------- 151 mii lei
- cheltuieli cultura şi artă ---------------------------------------------- 40 mii lei
- cheltuieli asistenţă socială --------------------------------------- 1205 mii lei
- cheltuieli servicii de dezvoltare publică --------------------- 609 mii lei
- cheltuieli servicii mediu şi ape----------------------------------- 200 mii lei
- cheltuieli transporturi şi comunicaţii --------------------------- 7980 mii lei
- deficit------------------------------------------------------------------- 3000 mii lei

ART.2 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate autorităţilor publice locale,
Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică prin grija
secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

ABDULAC NICOLAE MODREANU RADU


