ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.63/24.11.2016
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara din 24.11.2016
Avand in vedere:
Avand in vedere:
-Prevederile Legii nr. 339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016 ;
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu ,inregistrata sub nr.
Nr.10141/03.11.2016, raportul biroului Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite,
Recuperare Creante inregistrat sub nr Nr. 10140/03.11.2016 precum si avizul comisiilor
din cadrul Conslilului local Helegiu nr .10804,nr.10805 si nr.10806 din 24.11.2016;- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau nr. 2695/02.11.2016
inregistrata la Primaria Helegiu sub nr. 10229/07.11.2016.
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare :
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Helegiu cu suma de 74 mii lei ,
astfel bugetul va cuprinde:
La venituri
Cap 11.02.02 –Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
74 mii lei
La cheltuieli
Cap 65.02 – Invatamant – titlu 10 salarii suma de 74 mii lei
Art .2 Bugetul va cuprinde la venituri suma de 8365,26 mii lei si la cheltuieli suma de
9674,26 mii lei cu un deficit de 1309 mii lei
Art 3 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce la
indeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate.
Art 4 Pezenta hotarare se comunica:
Institutia Prefectului judetului Bacau
Primarului Comunei Helegiu
Presedinte de sedinta
Bulaiasa Elena
Contrasemneaza
secretar comuna
jr. Mariana Spiridon

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.64/24.11.2016
privind aprobarea la plata a sumei de 9410 lei reprezentand contravaloare
cheltuieli transport personal didactic si auxiliar aferenta lunilor septembrie si
octombrie 2016
Consiliul local al comuneiHelegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din
24.11.2016;
Avand in vedere:
-Prevederile art.105, alin (2) lit. f din Legea nr. 1 / 2011 – Legea educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare;.
- Intructiunile nr. 2 /17.02.2011 -ale Ministrului Educatiei , Cerecetarii, Tineretului si
Sportului- privind decontarea navetei cadrelor didactice;
- Adresele nr. 18302748/19.10.2016 si 2881/03.11.2016 ale Scolii Gimnaziale Helegiu
prin care se solicdita decontarea cheltuielilor cu transporul efectuate de personalul
didactic si auxiliar in lunile septembrie si octombrie;
- Expunerea de motive a primarului comunie Helegiu nr. 10247/08.11.2016 ;
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 10248/08.11.2016 precum
si rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.10807,
nr.10808 si nr. 10809 din 24.11.2016;
In conformitate cu prevederile art. 36, pct 19 lit a, art 45 si art.115(1) lit b din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba plata sumei de 9410 lei reprezentand contravaloare cheltuieli
transport personal didactic si auxiliar aferenta lunilor septembrie si octombrie
2016.
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, va duce la indeplinire prevderile prezentei hotarari prin
compartimentele de specialitate .
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica catre :-Institutia Prefectului –judetul Bacau
- Primarul comunei Helegiu,- Compartimentului Finaciar –Contabilitate, Taxe si
Impozite, scoala Gimaniziala Helegiu
Presedinte de sedinta
Bulaiasa Elena
Contrasemneaza
secretar comuna
jr. Mariana Spiridon

