ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2015

Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Vazand , expunerea de motive nr. 4010/22.07.2015 si raportul de specialitate cu nr.
4010/22.07.2015 a Biroului contabilitate impozite si taxe locale, precum si avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului local Bodesti;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (4) litera a) si ale art. 45 alin. (2), litera a) din Legea
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bodești privind
conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.
Art. 2 Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2015 , cu finantare
partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru COMUNA BODESTI, anexa 3 la
Hotararea Consiliului local al comunei Bodești privind aprobarea bugetului local pentru anul
2015 nr. 3 din 11.02.2015, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotărare.
Art. 3 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2015, conform anexei nr.
2 la prezenta hotarare.
Art. 4 Primarul comunei si contabilul primariei va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art. 5 Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.

Nr. 37 din 27.07.2015

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La sedinta au fost prezenti 15 consilieri din numarul de 15 consilieri in functie.

Preşedinte de şedinta,
Budiș Constantin
Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI

Anexa nr. 1
la hotararea nr. 37 din 27.07.2015 privind rectificarea bugetului
local pentru anul 2015

LISTA
Obiectivelor de investitii pe anul 2015 , cu finatare partiala sau integrala
de la bugetul local, repartizate pentru COMUNA BODESTI

Cap.61.02. – Ordine și
siguranță publică.
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii- Achizitie de utliaje și
echipamente pentru
SVSU Bodești”
Cap.65.02-Invatamant
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
Lucrari noi :
Alte cheltuieli de investitii :
Modernizare la Scoala cu
clasele I-IV Bodestii de
Sus,comunaBodesti,jud.Neamt
Modernizare la Scoala cu
clasele I-VIII Bodestii de Jos,
comuna Bodesti, jud.Neamt

9
10
1118,10 1118,10
76
76
221
221
821,10 821,10

70

70

70

70

343,90 343,90

343,90 343,90

343,90 343,90

343,90 343,90

127,20 127,20

127,20 127,20

61,66

61,66

61,66

61,66

54,34

54,34

54,34

54,34

Termen P.I.F.

8

Capacitati

7

Pe seama
tranferurilor de la
bugetul de stat

Alte surse constituite potrivit legii

6

din care :
De la bugetul
local

Credite bancare
externe

5

Total alocatii
bugetare (col. 10 +
col. 11)

Credite bancare
interne

4

mii lei

finantate din:
Surse proprii

1
2
3
1118,10 1118,10
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
76
76
Lucrari noi
221
221
Alte cheltuieli de investitii
821,10 821,10
Din TOTAL desfasurat,
potrivit clasificatiei, pe
capitole bugetare :
Cap.51.02. – Autoritati
70
70
publice
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii- Studiu de fezabilitate
si proiect tehnic
70
70
pentru investitia
“construire garaj si
racorduri utilitati”

Cheltuieli totale (co. 5 la
col. 9)

Valoareatotala actualizata

Denumirea obiectivelor de
investitii

Valoarea totala

INV
C+M

11

12

13

Centrala termică Scoala cu
clasele I-VIII Bodesti, jud. 11,20
Neamt
Cap.67.02- Cultura, recreere
si religie
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investii
Cap.70.02-Locuinte, servicii
si dezvoltare
TOTAL, din care :
Lucrari in continuare :
„ Extindere alimentare cu
apa potabilă a satului Corni,
comuna Bodesti, judetul
Neamt”
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investii;
Cap.74.02- Protectia
mediului
Total, din care:
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitiiProiect integrat al poluarii cu
nutrienti
(Platforme de depozitare si
gospodarire a gunoiului de
grajd si a deseurilor menajere)
Cap.84.02-Transporturi
TOTAL din care ;
Lucrari in continuare
Lucrari noi :
Modernizare drumuri locale, in
comuna Bodesti
Alte cheltuieli de investitii –
Modernizare drumuri locale, in
comuna Bodesti
Pod peste Raul Cracau sat
Oslobeni, judetul Neamt

11,20

-

-

-

-

11,20

-

-

-

-

76

76

76

76

76

76

76

76

27

27

27

27

27

27

27

27

474

474

474

474

221

221

221

221

150

150

150

150

103

103

103

103

Preşedinte de şedinta,
Budiș Constantin

-

11,20

Consiler,
ec. Pascu Mioara

-

-

-

Anexa nr. 2 la
hotararea nr. 37 din 27.07.2015 privind
rectificarea bugetului comunei Bodesti, aprobat pe
anul 2015

Rectificarea bugetului comunei Bodesti, aprobat pe anul 2015

1.Venituri
Suma din buget
-mii lei -

Capitol
420265 – finantarea programului national
de dezvoltare locală

66

Suma rectificata
-mii lei-

287

2.Cheltuieli
Suma din buget
-mii lei -

Capitol
24840271 - cheltuieli de
capital transporturi

253

Suma rectificata
-mii lei-

474

Preşedinte de şedinta,
Budiș Constantin
Consilier,
Pascu Mioara

