Raport
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Având în vedere adresele Directiei Generale a Finanţelor Publice Arad cu
nr.13891/28.10.2015,14432/04.11.2015 si adresa Consiliului Judetean Arad cu
nr.16824/18.11.2015 prin care se suplimentează bugetul cu 205.000 atât la venituri
cât şi la cheltuieli.
Suplimentarea se face la următoarele capitole de venituri:
11.02.02
″Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,oraşelor, municipiilor,
sectoarelor şi municipiului Bucureşti din care pentru Hotărâri judecatoreşti pentru
plata salariilor în unităţiile de învăţământ preuniversitar de stat″
15 mii lei
11.02.06 ″Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale ″ 190 mii lei
Propun ca suma de 205.000 sa fie repartizata la urmatoarele capitole de
cheltuieli:
51.02 ″ Autorităţi publice ″ 40 mii lei pentru salarii administratie si indemnizatii
consilieri
61.02 ″ Ordine publică şi siguranţa naţională ″ 10 mii lei pentru construire remiza
PSI
65.02 ″Învăţământ ″ 5 mii lei pentru sentinţele profesorilor
67.02 “Cultura” -10 mii lei
68.02Asistenta sociala 30 mii lei salarii,indemnizatii hand. si ajutor incalzire
70.02 ″Locuinte servicii si dezvoltare publica ″ 50mii lei pentru salarii, iluminat
public si dezapezire
Suma de 80 mii lei este repartizata de Consiliu Judetean Arad cu
nr.16824/18.11.2015 pentru construire camin cultural.
Conform celor de mai sus propun Consiliului Local Livada aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2015 conform anexei 1si 3.
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