
Raport 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
 

Ca urmare a realizarii veniturilor incasate cu 179.600 se suplimentează 
bugetul Comunei Livada cu 179.600 atât la venituri cât și la cheltuieli. 

 

Suplimentarea se face la următoarele capitole de venituri: 

 

07.02.01.01 Impozit pe cladiri -PF cu 11.400 

07.02.01.02 Impozit pe cladiri -PJ cu 8.500 

07.02.02.01 Impozit pe terenuri -PF cu 12.300 

07.02.02.02 Impozit pe terenuri-PJ cu 1.300 

07.02.03      Taxe judiciare de timbru cu 5.800  

           16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF cu 9.500 

           16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  cu 4.600 

           18.02.50       Alte impozite si taxe  cu 6.300 

           39.02.07      Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 

cu 119.900 

    Total Venituri :179.600 lei 

 

 Propun ca suma de 179.600 sa fie repartizata la urmatoarele capitole de 

cheltuieli: 
 

 

51.02.10  ″Cheltuieli de personal ″ 30.000 lei pentru salarii administratie si 

indemnizatii consilieri,  

51.02.20  ''Bunuri si servicii" 6700 lei 

67.02 “Cultura”  -6 .000 lei (Zilele comunei) 

70.02.10  ″Cheltuieli de personal ″ 17.000 lei pentru salarii 

70.71.01"Constructii" 59.900lei (Construire alee cimitir) 

84.71.01"Constructii" 60.000(Construire drum nou cimitir Sinleani) 

 

Total Cheltuieli :179.600lei 

             

            Conform celor de mai sus propun Consiliului Local Livada aprobarea  

rectificării bugetului local pe anul 2017 si modificarea Listei de investitii  conform 

anexei 1. 

 

Inspector 

Ioana Tarau 



Expunere de motive 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
 

Ca urmare a realizarii veniturilor incasate cu 179.600 se suplimentează 
bugetul Comunei Livada cu 179.600 atât la venituri cât și la cheltuieli. 

 

Suplimentarea se face la următoarele capitole de venituri: 

 

07.02.01.01 Impozit pe cladiri -PF cu 11.400 

07.02.01.02 Impozit pe cladiri -PJ cu 8.500 

07.02.02.01 Impozit pe terenuri -PF cu 12.300 

07.02.02.02 Impozit pe terenuri-PJ cu 1.300 

07.02.03      Taxe judiciare de timbru cu 5.800  

           16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF cu 9.500 

           16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  cu 4.600 

           18.02.50       Alte impozite si taxe  cu 6.300 

           39.02.07      Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 

cu 119.900 

    Total Venituri :179.600 lei 

 

 Propun ca suma de 179.600 sa fie repartizata la urmatoarele capitole de 

cheltuieli: 
 

 

51.02.10  ″Cheltuieli de personal ″ 30.000 lei pentru salarii administratie si 
indemnizatii consilieri,  

51.02.20  ''Bunuri si servicii" 6700 lei 

67.02 “Cultura”  -6 .000 lei (Zilele comunei) 

70.02.10  ″Cheltuieli de personal ″ 17.000 lei pentru salarii 
70.71.01"Constructii" 59.900lei (Construire alee cimitir) 

84.71.01"Constructii" 60.000(Construire drum nou cimitir Sinleani) 

 

Total Cheltuieli :179.600lei 

             

            Conform celor de mai sus propun Consiliului Local Livada aprobarea  

rectificării bugetului local pe anul 2017 si modificarea Listei de investitii  conform 
anexei 1. 

 

Primar  

Bimbo Iosif 



                               
 


