
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                   

 JUDETUL ARAD                                       

 

PROIECT  

H O T A R A R E A    NR.  

Din __________________ 

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2017 

 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad 

Având în vedere: 

-  raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2016 al ordonatorului principal de 

credite privind oportunitatea rectificării  
         - prevederile art.  4 al. 5 și 6, art. 19 alin 2 și art. 41 alin. 2  din  Legea 273/2006  

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  
         - prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 - aprobat cu ____________ de voturi  

        In temeiul art.45 alin 2  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se rectifică   bugetul  comunei Livada jud Arad  , de la 4.977 mii lei  la 5.156,6 

mii lei la venituri şi cheltuieli pe anul 2017 , prin suplimentarea sumei de 179.600 lei la 

următoarele capitole:  
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 

 

Art. 2 Repartizarea sumei de 179.600 lei se va efectua la următoarele capitole :  

                    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) 
 

Art. 3 Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii conform anexei  ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Arad 

- Primarul comunei Livada 

- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada 

 

 

    Inițiator de proiect                                                                  Contrasemnează     
    Bimbo Iosif                                                                                   secretar                                                           

                                                        Răcănel Ionela Nadia   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-

FINAN E, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 

AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTEC IA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMER  

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2017 

 

Di  partea o isiei ai sus a i tite au fost preze i: 
dl. ERB MILITON –pre edinte de comisie   
dna.FLORINCU A ALEXANDRINA –secretar  

dl. TĂR AN NELU –membru 

dl. TEF DORIN –MARIUS – membru 

dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  

dl.PĂIU AN NICU-SIMION – membru  

dl.AUREL BĂLA  -membru 

dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 

dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 

S-a dez ătut proie tul de hotărâre cu privire la  rectificarea bugetului comunei 

Livada pentru anul 2017, hotărâre care se avizează_______________________. 
 

 

Preşedi te Secretar 

Șerb Militon                                                              Flori uța Alexa dri a   
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