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                                                              HOTĂRÎREA NR. 40 

                                                                   DIN 30.12.2015 

 

 

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, 

JUDETUL VRANCEA, PENTRU ANUL 2015  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 

ŞEDINTA ORDINARĂ,  

 

 

- avînd în vedere  expunerea de motive la proiectul de hotărîre privind rectificarea   

bugetului local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru anul 2015 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, pentru anul 2015 ;  

- 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 , judetul Vrancea, pentru anul 2015 ;  

- avînd în vedere adresa nr. 34124 / 27.11.2015 comunicată de Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea privind rectificarea sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015; 

- avînd în vedere adresa Consiliului judetean Vrancea, nr. 17369/ 27.11.2015 

privind comunicarea alocarii de la bugetul de stat in trimestrul IV al anului 2015 

a sumei de 89791 lei pentru finantarea reactualizarii Planului urbanistic al 

comunei Sihlea;  

- în baza art. 3 , art. 5 , alin. 6  din Legea nr. 186 din 29.12.2014  privind bugetul de 

stat pe anul 2015, 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 completarile 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  bugetului  local  al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, 

pentru anul 2015, cu un nivel de venituri  în suma de 6708,50  mii lei  şi cheltuieli în 

sumă de 6878,50 mii lei , deficit 170 mii lei, structurat după cum urmează:  

 

     VENITURI TOTALE  ----------------------------------------------------  6708,50  mii lei  

             din care :  

 

- venituri proprii   ------------------------------------------------------- 2388       mii lei   

- sume defalcate din T.V.A. pentru învăţămînt-------------------  2.086      mii lei  

preuniversitat de stat   

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

asistentului personal  şi persoane cu handicap-------------------- 679     mii lei  

 

- sume defalcate din T.V.A. pentru plata ajutorului de încălzire --- 21     mii lei     

- sume defalcate din TVA pentru drumuri-------------------------------108,50 mii lei    

 

                            

- sume defalcate  din T.V.A. pentru echilibrarea  

bugetelor locale  ------------------------------------------------------------ 774  mii lei       

 

- subvenţii primite de la D.M.S.S.F. VRANCEA pentru plată  

ajutor încălzire   ------------------------------------------------------------- 40    mii lei  

 

      - subvenţii pentru finanţare cheltuieli personal sănătate ---------------- 45  mii lei 

     - alte transferuri voluntare UNICEF --------------------------------------     20  mii lei  

     - sume destinate prefinantarii FEADR--------------------------------------  850  mii lei 

     - planuri si regulamente de urmanism------------------------------------      90 mii lei   

 

    CHELTUIELI TOTALE ------------------------------------------------- 6878,50   mii lei  

    DIN CARE :  

- cheltuieli autorităţi publice ---------------------------------------- 1319     mii lei  

- cheltuieli alte servicii publice --------------------------------------   35      mii lei  

- cheltuieli protecţie civilă – serviciu de urgenţă ---------------    35       mii lei  

- cheltuieli învăţămînt ----------------------------------------------- 2198       mii lei 

- cheltuieli sănătate ---------------------------------------------------    50       mii lei   

- cheltuieli cultură şi artă ----------------------------------------------269      mii lei  

- cheltuieli asistenţă socială ---------------------------------------     875       mii lei  

- cheltuieli servicii de dezvoltare publică  ---------------------      150       mii lei  

- cheltuieli servicii mediu şi ape-----------------------------------     184       mii lei 

- cheltuieli agricultură- păşuni comunale----------------------      503       mii  lei  

- cheltuieli transporturi şi comunicaţii ---------------------------  1260,50   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  

                  MODREANU STAN                                                                   MODREANU RADU  
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