
 

 

 

 

 

 
 
 

HOT RÂREA NR._54  
din 30.06.2017 

 
Privind rectificarea  bugetului  local pe anul 2017  

 

 
Consiliul Local Beliu, întrunit în şedinţa ordinar  din data de 30.06.2017 

 Având în vedere : 
 

 Prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, 
 Prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale cu 

modific rile şi complet rile ulterioare, 
 Contractul de finanţare nr. 4002/2865/09.06.2017 pentru suma de 107.000 lei 

aferent Programului naţional de cadastru şi carte funciar , încheiat între Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliar  Arad şi UAT Comuna Beliu 

 Finalizarea procedurii de închiriere a p șunii comunale în urma c reia se estimeaz  
încasarea sumei de 255.000 lei la bugetul local, din care 55.000 lei impozit pe 
terenul din extravilan și 200.000 lei venituri din concesiuni și închirieri, 

 Prognoza favorabil  cu privire la finalizarea lucr rilor la obiectivul de investiții 
”Reabilitare baz  sportiv  com. Beliu” pân  la finele lunii septembrie a acestui an, 

  Referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul Liceului Tehnologic Beliu 
cu nr. 756/22.06.2017 de virare de credite în trim. III an 2017, 

 Referatul compartimentului contabil nr.3016/22.06.2017 
 Expunerea de motive a primarului comunei, 
 Proiectul de hot râre inițiat de primar, 
 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 
 Votul ,,pentru,,  al celor 13 consilieri locali prezenți din totalul de 13 consilieri în 

funcție, 
 

În temeiul art. 45, al.1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicat ,  

 
HOT R ŞTE  

 
 

1. BUGETUL LOCAL 

VENITURI: 
   

Cod 

indicator 
Denumire indicator 

Program 

ini ial  
2017 

Influen a 

Program 

rectificat 

2017 

07.02.02.03 Impozit pe terenul din extravilan 235.000 +55.000 290.000 
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07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 13.000 +3.850 16.850 

30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri 15.000 +200.000 215.000 

43.02.34 
Sume alocate din bugetul ANCPI pt. finanţarea lucrărilor de 
înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de 
cadastru şi carte funciară 

0 +107.000 107.000 

 

Total creştere venituri bugetul local  +   365.850 lei 

 

 

CHELTUIELI: 

 Capitol 51.02 – Administraţie publică 

o Paragraf 51.02.01.03- Autorităţi executive 

 TITLUL II Bunuri şi servicii  

 articol 20.01      + 110.850 lei 
TOTAL creştere-diminuare cheltuieli  + 110.850 lei 
 

 Capitol 65.02 – Învăţământ 
 Diminuări conf. referat    -  7.000 lei  

 Majorări conf. referat    + 7.000 lei 
TOTAL creştere-diminuare cheltuieli    0 lei 

 
 

 Capitol 67.02 – Cultură, recreere și religie 

o Paragraf 67.02.05- Servicii recreative și sportive 

 TITLUL XII Active nefinanciare  

 articol 71.01      + 255.000 lei 
TOTAL creştere-diminuare cheltuieli  + 255.000 lei 

 
 

Total creştere cheltuieli bugetul local            +   365.850 lei 

 

 

 

 

1. BUGETUL VENITURI PROPRII 

VENITURI: 
   

Cod 

indicator 
Denumire indicator 

Program 

ini ial  
2017 

Influen a 

Program 

rectificat 

2017 

30.10.09 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 220.000 +480.000 700.000 

 

Total creştere venituri bugetul venituir proprii  +   480.000 lei 

 

 

CHELTUIELI: 

 Capitol 70.10 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica 

o Paragraf 70.10.50- Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 

 TITLUL II Bunuri şi servicii  

 articol 20.01      + 480.000 lei 
TOTAL creştere-diminuare cheltuieli  + 480.000 lei 

 



 

 
Art.2.   Cu ducere la îndeplinire se încredinţeaz  primarul comunei în calitate de ordonator 

principal de credite, 
           Art. 3.  Prezenta hot râre se comunic  de c tre secretarul comunei: 

o Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad 
o AJFP Arad, 
o Primarului comunei , 
o Biroului financiar –contabil, 
o Celor interesaţi, prin afişare. 
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