
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

Hotărârea nr.11 

Din 14.06.2018 

 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 

 

            Consiliul Local al comunei Maşloc 

 

 Având în vedere: 

-referatul primarului însoțit de raportul compartimentului de specialitate privind aprobarea rectificării 

bugetului local întocmit de compartimentul de specialitate,  avizat de comsia de specialitate, 

-faptul că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile legii nr.52/2003 privind 

transparența decizională , 

 În conformitate cu prevererile art.36, (4) lit.a) și  art.45.alin.1  din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Hotărăşte: 

 

 Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018 astfel: 

1.Se suplimentează prevederile la următorii indicatori de venituri: 

-07.01.02 impozit cladiri persoane juridice suma de 20 mii lei, 

-07.02.02 impozit si taxa pe teren pers juridice cu suma de 20 mii lei , 

-07.03.00 taxe judiciare de timbru cu suma de 20 mii lei 

- 16.02.01 impozit mijloace transport pers fizice cu 20 mii lei  

2.Se repartizează veniturile de mai sus la următorii îndicatori  de cheltuieli, astfel: 

-51.02.20 cheltuieli functionare administrație - 50 mii lei. 

-670220 cheltuieli culturale si sportive cu suma de 16 mii lei  

-67.02.71 dotare loc joaca Comuna Masloc – 14 mii lei 

3.În trimestrul al III-lea se transferă suma de 45 mii lei de la 74.02.20 cheltuieli salubrizare la:  

-66.02.20 cheltuieli reparatii curente puncte sanitare in suma de 22.4 mii lei , 

-51.02.71 achizitie aparate climatizare 21 mii lei si dotari achizitie motocoasa suma de 1.6 mii lei. 

4.Se transfera de la ob. de investitie "Instalatie electrica platforma gunoi Alios" suma de 3.4 mii lei la 

cod indic.51.02.71 dotări achizitie motocoasa , de la cod indic.84.02.71 ob. de investiție "Pavare 

trotuare" suma de 50 mii lei la cod indic. 67.02.71 dotare loc joaca Comuna Masloc, de la cod indic 

70.02.71" Modernizare iluminat Masloc"  suma de 35 mii lei la dotare loc joaca Comuna Mașloc. 

 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică: 

  -Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, 

  -D-G-R-F-P-Timiş 

  -Compartimentului Contabilitate din Primăria com. Mașloc, 

  -Cetăţenilor, prin afişare la sediul consiliului local și pe www.comunamasloc.ro 

 

 

                  Președinte de ședință,                                           Contrasemnează, 
                           Consilier local,                                                                        Secretar, 

                      Danielescu Aura-Codruța                                                    Szigeti Cornel-Daniel 

 

 

 

 

 

 

 
Voturi pentru: 10 

Voturi împotrivă: -  

Abțineri: - 

 


