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PROIECT
HOTARARE
-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Consilul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica lunara ordinara in data de
21.09.2017
Avand in vedere:
Raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate, din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului si Expunerea de motive a Primarului,
Adresa nr. 3169/2017 a DGRFP Brasov, prin care se aloca sume defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor oraselor si municipiilor
Adresa nr. 2511/24.07.2017 a MDRAP prin care au fost aprobate un numar de 3
obiective de investitii cu finatare prin PNDL 2017-2020
Hotararea nr. 2 din 15.09.2017 a Consiliului de Administratie al Spitalului Orasenesc
Rupea privind rectificarea listei de investitii pe anul 2017
Potrivit prevederilor Legii Finantelor Publice nr.273/2006 ,cu modificarile si completarile
ulterioare , Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,
In temeiul art. 36 alin.4 lit. C, art. 45 si art. 115 lit b din legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al
orasului Rupea, conform anexei nr. 1.
Art. 2 Se aproba rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii pentru anul 2017, conform anexei 2.
Art. 3 Se aproba rectificarea programului de investitii pentru anul 2017 conform anexei
nr. 3 .
Art. 4 Anexele 1, 2, 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIMAR ,
Ec. Bardas Nicolae Liviu

vizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Roman Ioana Madalin
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EXPUNERE DE MOTIVE

-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Avand in vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate, din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului
Potrivit prevederilor Legii Finantelor Publice nr.273/2006 ,cu modificarile si
completarile ulterioare si a Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,
Avand in vedere:
Adresa nr. 3169/2017 a DGRFP Brasov, prin care se aloca sume defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor oraselor si municipiilor prin
care ne-au fost repartizate sume pentru cheltuielile de personal pentru invatamant , sume ce
trebuiesc cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli a orasului Rupea,
Adresa nr. 2511/24.07.2017 a MDRAP prin care au fost aprobate un numar de 3
obiective de investitii cu finatare prin PNDL 2017-2020, pentru care este necesara alocarea de
sume de la bugetul local pentru intocmirea documentatiilor tehnico-economice ( DALI)
Hotararea nr. 2 din 15.09.2017 a Consiliului de Administratie al Spitalului Orasenesc
Rupea privind rectificarea listei de investitii pe anul 2017 prin care la nivelul Consiliului de
Administratie au fost aprobate cuprinderea in lista de investitii a Spitalului a 3 dotari noi –
Elevator pacienti , Elevator carucior transport pacienti si defibrilator . In consecinta, se impune
rectificarea bugetului in acest sens.

In temeiul art. 36 alin.4 lit. C, art. 45 si art. 115 lit b din legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare este necesara
adoptarea unei hotarari cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017 conform anexelor.
:
PRIMAR ,
Ec. Bardas Nicolae Liviu
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